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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.221, DE 2013

Senhor Presidente,
Tenso sido designada por Vossa Excelência para 

integrar comitiva do Senado Federal para participar 

das Reuniões da Coferência das Partes da Conven-
ção – Quadro da Organização das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima – COP19, no período de 
16 a 22 de novembro do corrente ano, na cidade de 
Varsóvia, Polônia, requeiro, a teor dp art. 40 do Regi-
mento Interno do Senado Federal – RISF, autorização 
para desempenhar a referida missão, com ônus para 
o Senado Federal.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do RISF, 
a minha ausência do País no período de 16 a 24 de 
novembro de 2013.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Quero cumprimentar todos que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. 
Acabei de participar, mesmo com uma certa rapidez, 
sem almoçar por mais um dia, do seminário que está 
sendo realizado por colegas Senadores e Senadoras, 
Deputados e Deputadas, onde está a Senadora Vanes-
sa, sobre clima, e agora sigo.

Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/

PDT – RO) – Sr. Presidente, só para me inscrever para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para uma co-
municação inadiável.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O Senador Walter chegou na minha frente 
e o Senador Flexa também, mas o Flexa está inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra, 
sem prejuízo da lista de oradores inscritos, tendo em 
vista que estamos começando, o Senador Flexa Ribeiro. 

S. Exª é o terceiro orador inscrito, mas, como 
não temos aqui a Senadora Vanessa, que está num 
seminário, e Angela Portela, vamos ouvir o Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, ocupo a tribuna na tarde 
de hoje para comentar os últimos números da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulga-
dos recentemente.

A PNAD é um manancial de ricos indicadores ca-
pazes de ilustrar como, efetivamente, evolui a vida dos 
brasileiros. Vistos em retrospectiva, também permitem 
constatar como e quanto o País avançou nos diversos 
aspectos do cotidiano ao longo dos anos. O melhor é 
que seus números e estatísticas são preciosos para 
jogar por terra mitos e lendas boladas em escritórios 
de marketing e gabinetes oficiais.

É o que se pode constatar a partir do excelente 
trabalho feito pelo jornal O Globo, publicado no último 
domingo. A partir de análise criteriosa e isenta de in-
formações contidas na mais recente edição da PNAD, 
divulgada no fim de setembro, o jornal conclui sobre 
a evolução dos indicadores nos últimos 20 anos – as-
pas: “Os tucanos foram os responsáveis por avanços 
mais sólidos na educação, na expansão de serviços 

públicos e na ampliação dos bens de consumo bási-
cos” – fecho aspas.

Senador Acir Gurgacz, com base na evolução de 
130 indicadores acompanhados pela PNAD, o jornal 
mostra que entre 1992 e 2002, período que coincide 
com os governos dos Presidentes Itamar Franco (1992-
1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o 
Brasil avançou sensivelmente mais no acesso à educa-
ção, na oferta de serviços públicos básicos e de bens 
de consumo do que na década que cobre as gestões 
de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Na educação, no primeiro decênio, o índice de 
brasileiros de sete a quatorze anos na escola passou 
de 86,6% para 96,9%, alta de 11,9%. Nos dez anos 
seguintes, herdando o ensino fundamental já pratica-
mente universalizado pelos tucanos, os governos do 
PT ampliaram o acesso de crianças e jovens à escola 
em apenas 1,7%: de 96,9% para 98,5%.

Separando-se as faixas etárias, a diferença pró-
-governos Itamar e FHC é ainda maior. A inclusão 
de crianças de cinco a seis anos na escola avançou 
43,2% entre 1992 e 2002, ante menos da metade dis-
so (19,2%) de 2002 a 2012. 

Na faixa entre 15 e 17 anos, a expansão na déca-
da tucana alcança 36,6% e, na petista, somente 3,4%.

Mais um ponto favorável às gestões de Itamar e 
Fernando Henrique na área da educação: o analfabe-
tismo caiu 33,7% até 2002 e outros 28% desde então.

O bom desempenho também se repete em rela-
ção à elevação do percentual de pessoas com mais de 
oito anos de estudo, de acordo com O Globo.

A expansão dos serviços públicos na era tuca-
na é – aspas –“sensivelmente maior” – fecho aspas –, 
conforme analisa o jornal. 

O acesso da população à luz elétrica subiu 8,8% 
na primeira década avaliada e 3,2% na seguinte, con-
trariando o oba-oba do Governo petista em torno do 
Luz para Todos, programa que é, sabidamente, mero 
sucedâneo de ação já existente na gestão tucana e que 
foi tão somente rebatizado pelo marqueteiros de Lula.

Comparar o que aconteceu no governo Fernan-
do Henrique, no acesso a serviços de telefonia, com 
a década seguinte é até covardia.

O número de domicílios com telefone cresceu 
224% entre 1992 e 2002, passando de 19% para 61,6% 
do total. Na era petista, a evolução foi bem mais singela: 
49%, de 61,6% para os atuais 91,8%. Tudo graças à 
privatização do Sistema Telebrás, tão duramente com-
batida pelo PT e seus aliados. E quero aqui fazer minha 
referência ao Senador Walter Pinheiro, um especialista 
da área, respeitado por todos aqui, no Senado, pelo 
seu conhecimento na área de comunicação. 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 73627 

Outras políticas e ações de matiz tucano ajudam 
a explicar a expressiva evolução nos indicadores de 
condição de vida experimentada pelos brasileiros na 
última década do século passado: em especial, a esta-
bilização da moeda, alcançada com o Plano Real e ora 
ameaçada pela recidiva inflacionária do governo petista.

Temos que nos preocupar, Senador Acir, Sena-
dor Presidente, Jorge Viana, com a inflação que beira, 
ao longo desses três últimos anos, a faixa máxima de 
aceitabilidade da inflação, quando sabemos que a meta 
é de 4,5% e estamos beirando a parte mais alta, que 
é de 6,5%. Temos que nos preocupar com isso, não 
podemos deixar a recidiva inflacionária trazer perdas 
de capacidade de vida, de qualidade de vida para os 
brasileiros, e a abertura da economia, ora revertida 
na gestão Dilma. 

São a estabilidade monetária e a liberalização 
comercial que explicam por que, durante os governos 
Itamar e FHC, eletrodomésticos básicos como gela-
deira, fogão e televisão chegaram mais intensamente 
a domicílios mais pobres.

A expansão desses itens é aproximadamente 
duas vezes maior nos governos tucanos em relação 
aos governos petistas, mostra o jornal O Globo, inde-
pendentemente do programa eleitoreiro para completar 
o Minha Casa Minha Vida e para o financiamento de 
eletrodomésticos para as famílias atendidas pelo Minha 
Vida Melhor. Este é um programa puramente eleitoreiro. 

A análise do jornal também registra que – as-
pas – “os petistas tiveram resultados sensivelmente 
melhores nos indicadores relacionados ao trabalho, 
à renda e à redução da desigualdade social”. “No go-
verno Fernando Henrique, o aumento da renda se deu 
basicamente pela estabilidade de preços e, no governo 
Lula, por crescimento econômico, aumento do salário 
mínimo, queda do desemprego e pela formalização (do 
emprego)” – fecho aspas –, comenta Carlos Alberto 
Ramos, professor da Universidade de Brasília ouvido 
por O Globo.

Mas é lícito perguntar: se a gestão do PSDB não 
tivesse promovido tão relevantes avanços estruturais 
no País no período antecedente, o PT teria conseguido 
avançar nestas áreas? Se a gestão tucana não tivesse 
dado as condições de base sólida para o crescimento 
sustentável do Brasil, que foi dado pelos governos tu-
canos, o PT teria condição de ter feito e feito mal aquilo 
que fez nesta década atual? Aí, tenho certeza absoluta 
de que o raciocínio de todos é que não conseguiriam 
fazer porque não teriam competência para reestruturar 
o País como foi reestruturado nos governos tucanos. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Provavelmente, não, como até Lula admitiu 
outro dia ao dizer que o arcabouço constitucional que 
seu partido defendia na época da Constituinte deixa-
ria o Brasil – aspas – “ingovernável” – fecho aspas –, 
comentário do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É sempre muito bom quando dados objetivos e, 
melhor ainda, oficiais, vêm deitar por terra mistifica-
ções como as que se tornaram tão comuns no País 
nos últimos anos, principalmente aquela que – aspas 
– “prega” – fecho aspas – que o Brasil começou a partir 
do governo do PT.

Muito obrigado, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador 
Flexa, e convido para fazer uso da palavra, para uma 
comunicação inadiável, o Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, nossos amigos que nos acompanham pela TV 
Senado e pela Rádio Senado, a regularização fundi-
ária no Brasil tem sido tema constante da nossa Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária. Já há muito 
tempo, nós estamos debatendo este tema com muita 
profundidade. Já fizemos várias reuniões, audiências 
públicas, ciclos de palestras e debates aqui, no Senado 
Federal, fizemos em outros Estados; várias reuniões 
foram feitas lá no Estado de Rondônia, para debater-
mos e discutirmos, Senador Figueiró, a questão da 
regularização fundiária. 

Os nossos agricultores precisam ter documentos 
das suas terras. Pessoas que foram para a Amazônia 
já há muitos anos e estão lá trabalhando e produzindo 
não têm essa documentação; têm um título provisório, 
que já venceu, e não se avançou nessa questão da 
regularização.

Dessas audiências públicas, dessas reuniões 
que fizemos nesses três últimos anos na Comissão de 
Agricultura, em cada uma delas, foram apresentados 
diagnósticos da situação da regularização fundiária 
no Brasil e, em particular, na Amazônia e no nosso 
Estado de Rondônia. Foram discutidos os problemas 
que impedem um trabalho mais ágil e eficiente e os 
resultados obtidos até o momento em cada reunião.

Hoje, pela manhã, realizamos mais uma audi-
ência pública para tratar do assunto com o Secretá-
rio-Executivo da Secretaria de Política Fundiária da 
Amazônia Legal, Sérgio Roberto Lopes, que também 
é coordenador do Programa Terra Legal, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, e, novamente, ouvimos 
mais as metas do Governo, as dificuldades, os avanços 
e os resultados que já foram alcançados.
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A novidade é que agora superamos mais algumas 
etapas, como a entrada em operação de um sistema 
eletrônico para que todos os documentos sejam trata-
dos de forma digital, o que dará mais celeridade aos 
procedimentos de regularização fundiária na Amazô-
nia. A expectativa em torno desse sistema eletrônico 
vem desde o lançamento do Programa Terra Legal, 
em 2009, e finalmente, este programa, que foi desen-
volvido pelo MDA e pelo Incra, será lançado agora no 
próximo dia 23 de novembro, o que vai permitir que 
todos os documentos de papel sejam digitalizados e 
incorporados às bases de dados já existentes, com o 
georreferenciamento e as medidas necessárias para 
facilitar os procedimentos.

Outro avanço é que constituímos um grupo de 
trabalho, com a participação de representantes do 
MDA, do Incra, da AGU e do Congresso Nacional, para 
que possamos fazer alguns ajustes na Lei 11.952, de 
2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das 
ocupações em terras situadas em áreas da União, no 
âmbito da Amazônia Legal. 

O que ocorre é que, hoje, muitos títulos são con-
cedidos de forma provisória, com cláusulas provisó-
rias que terão que ser cumpridas nos próximos dez 
anos, quando terão de ser analisadas novamente, até 
a entrega do título definitivo de posse da terra. O que 
ocorre, com necessidade de cláusulas resolutivas, 
que na maioria dos casos dizem respeito à questão 
de regularização ambiental das propriedades, é que 
estamos jogando o problema para o futuro, de uma 
situação que não existia no passado, ou seja, quando 
os agricultores de todo o Brasil ocuparam o Estado de 
Rondônia, nas décadas de 60, 70 e 80, não existia a 
figura da reserva legal Na época, o agricultor, que foi 
para Amazônia com o estímulo do Governo Federal, 
era obrigado a derrubar entre 50% e 75% da sua área 
ou a totalidade dela. Se conseguisse derrubar a tota-
lidade, ele ganharia mais um lote e, nesse lote, novo 
ele teria a sua reserva ambiental.

Nessa época não existia o Ibama, nem o ICMBio 
para lhe impor multas e exigências que estão sendo 
feitas hoje para uma situação consolidada há mais de 
30 anos.

Portanto, essa questão das cláusulas resolutivas 
realmente precisa ser revista para que a regularização 
fundiária não se torne mais uma novela sem fim, na 
qual o proprietário da terra permaneça numa situação 
de insegurança jurídica que dificulta suas atividades 
econômicas e, por conseqüência, toda a economia da 
Amazônia Legal e de nosso Estado de Rondônia, onde 
mais de 80% dos agricultores ainda não possuem do-
cumento de suas áreas. Estão lá há mais de 30 anos 
trabalhando, desenvolvendo, plantando, colhendo, in-

crementando a economia do Estado, do País e não 
possuem o documento das suas terras.

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Provavelmente vamos continuar reali-
zando audiências públicas e discutindo esse tema na 
Comissão de Agricultura, aqui no Senado, até que o 
último título de terra seja entregue na Amazônia Legal. 
E digo que nenhuma dessas reuniões foi em vão, pois 
elas também servem como mecanismo de pressão e 
fiscalização do trabalho que é desenvolvido pelo In-
cra, pelo Terra Legal, pelo MDA, enfim, pelos Estados 
e Municípios e toda a estrutura política e cartorial en-
volvida nesse processo.

Para este ano, a meta é de que 18 mil títulos, 
entre rurais e urbanos, sejam entregues em nove Es-
tados da Amazônia Legal. Destes, cinco mil devem 
ser entregues no Estado de Rondônia. É pouco, se 
considerarmos o tamanho da demanda reprimida exis-
tente na Amazônia, que é de aproximadamente 300 
mil ocupações em terras da União, mas positivo nos 
últimos 10 anos, em relação ao que se fez nos últimos 
30 anos, é algo importante.

No entanto, chamo a atenção que, ano a ano, 
as metas não estão sendo alcançadas, e o próprio 
secretário executivo do MDA nos disse que é bem 
provável que o Governo atinja somente 80% da meta 
para este ano.

Creio que, daqui pra frente, é bom que traba-
lhemos para ultrapassar a meta anual, pois só assim 
poderemos chegar próximo à meta para 2016, esti-
pulada pelo próprio MDA em nosso primeiro ciclo de 
debates e palestras na Comissão de Agricultura, no 
dia 25 de março de 2011. Na ocasião, o então Se-
cretário Extraordinário de Regularização Fundiária 
na Amazônia Legal, Carlos Mário Guedes e Guedes, 
que atualmente é o diretor-presidente do Incra, disse 
que a expectativa do Governo era cadastrar, realizar o 
georreferenciamento e entregar o título das terras de 
187 mil agricultores que estavam em terras públicas 
federais da Amazônia até 2016. 

O histórico dos debates sobre essa questão no 
Senado Federal, nos últimos três anos, nos permite 
dizer que houve avanços consideráveis nesse período, 
mas nem todas as metas apresentadas foram alcan-
çadas, assim como temos a convicção de que essas 
metas poderiam ser ampliadas e ultrapassadas se a 
parceria do Incra e o MDA com os Estados e Municípios 
fosse efetivada por meio de convênios ou contratos em 
que houvesse mais descentralização das atividades, 
o uso compartilhado das ferramentas de gestão e do 
sistema de informações do Governo Federal.
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Digo isso porque, a partir do momento em que 
essa parceria começou a funcionar em Rondônia, as 
coisas começaram a melhorar e a avançar, principal-
mente na regularização urbana, onde Rondônia está 
dando um belo exemplo para toda a Amazônia.

Através do programa Título Já, um dos mecanis-
mos do Plano Futuro de Inclusão Social e Combate 
à Pobreza, o Governador Confúcio Moura pretende 
entregar, até 2015, 60 mil títulos de propriedade ur-
bana. Nos últimos dois anos, mais de 10 mil títulos de 
imóveis urbanos foram entregues no Estado e outros 
5 mil deverão ser entregues neste ano, muito prova-
velmente, em solenidade com a participação da nossa 
Presidenta Dilma, a quem renovamos o convite para 
que participe deste momento tão importante, que de-
verá ocorrer no próximo mês de novembro na nossa 
cidade de Ji-Paraná.

Um dos fatores que deu celeridade aos proce-
dimentos em Rondônia foi exatamente o convênio do 
Governo Federal com o Governo do Estado, com o 
Tribunal de Justiça e com a Associação dos Notários 
e Registradores, reduzindo o custo dos títulos em até 
90%, permitindo que o resíduo fosse financiado pelo 
governo e pelas prefeituras. É esse tipo de parceria 
que buscamos entre o Governo do Estado, o MDA e o 
Incra, para que a regularização fundiária rural funcione 
em toda a Amazônia Legal.

É preciso descentralizar ações, estabelecer par-
cerias com os cartórios e até mesmo transferir as terras 
da União para o Estado, como propomos por meio de 
uma PEC que está tramitando no Senado.

Outra ação positiva que conquistamos a partir 
desses debates aqui, na Comissão de... 

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... Agricultura, foi a liberação de crédi-
to do Pronaf para os pequenos produtores rurais da 
agricultura familiar que ainda não possuem o título de-
finitivo da terra. Essa foi a principal reivindicação dos 
agricultores no seminário que realizamos em Jaru, em 
maio deste ano.

A resposta positiva para essa reivindicação foi 
apresentada pelo Vice-Presidente do Banco do Brasil, 
o ex-Senador Osmar Dias, em uma nova audiência pú-
blica na Comissão de Agricultura, no dia 27 de junho. 
Conforme anunciado na audiência, o Banco Central 
elaborou uma normativa para que o Banco do Brasil 
pudesse atender esses agricultores. A medida está 
em vigor desde o dia 1° de julho, e a expectativa é de 
que poderá beneficiar pelo menos 22 mil famílias só 
no nosso Estado de Rondônia, cadastradas no pro-
grama Terra Legal, Sr. Presidente, mas que ainda não 

possuem o título definitivo da terra, injetando até R$40 
milhões na economia do nosso Estado.

Para ter acesso a essa modalidade de crédito, é 
preciso que o produtor tenha a Declaração de Aptidão 
ao Pronaf, a DAP, uma espécie de aval do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário. O mais importante des-
ta medida é que passamos a oferecer crédito àque-
les que estão na propriedade há mais de dois anos, 
estão em processo de regularização fundiária e que, 
por uma deficiência da estrutura do Estado, ainda não 
possuem o título da terra.

Portanto, temos um desafio muito grande pela 
frente, mas já demos um grande passo na questão 
da regularização fundiária. Espero que continuemos 
a avançar mais rapidamente com este tema, que é da 
maior importância para o nosso Estado de Rondônia, 
o seu Estado do Acre e de toda a Amazônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Destaco a presença do Sérgio no Terra Legal, 

uma pessoa que ajudou a implantar o Projeto Reca. 
Tive o privilégio de trabalhar com ele na Prefeitura de 
Rio Branco; ele trabalhava comigo, no Governo. Ele 
é um dos criadores e implementou um dos trabalhos 
mais interessantes do Brasil, na divisa Acre-Rondônia. 
O projeto é do Acre, mas ficou no lado de Rondônia. 
Então, é Acre-Rondônia. É um projeto interessante e 
a fala de V. Exª merece toda a atenção. Por isso que 
eu estendi o dobro do tempo.

Senador Walter, convido-o para fazer uso da 
palavra, mas antes, permita-me dar as boas-vindas 
às alunas e aos alunos do Colégio Estadual Virgínio 
Santillo, de Anápolis, que estão nos visitando. Sejam 
bem-vindos a Brasília e ao Senado Federal. É um pra-
zer tê-los aqui.

Passo a palavra agora, em permuta com a Sena-
dora Angela Portela, ao Senador Walter Pinheiro, que 
fará uso da tribuna como orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero primeiro dizer que este tema que vou abordar, 
aqui e agora, é um tema que abordamos durante todo 
um período na Câmara Federal, desde a minha che-
gada ao Congresso Nacional, no primeiro mandato de 
Deputado Federal, nesta Casa. É um tema que nos é 
muito, muito caro.

O que nós aprovamos ontem à noite, com o Pro-
grama Mais Médicos, é, na realidade, um complemento 
desta questão, para a qual quero chamar a atenção, 
no que diz respeito à saúde: como os profissionais da 
saúde devem ser lembrados, como os profissionais da 
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saúde devem ser tratados e como é importante e de-
cisiva a presença dos profissionais da saúde.

E refiro-me exatamente a esse tema no dia hoje, 
obviamente depois da aprovação da MP do programa 
Mais Médicos na noite de ontem, aqui no Senado, 
para ir ao encontro de outro debate que vamos fazer 
aqui. Aliás, já estamos discutindo essa matéria, mas 
acredito que, na semana que vem, tenhamos já as 
condições para a sua apreciação, ou seja, a questão 
de mais recursos para a saúde.

É óbvio, Senador Jorge Viana – creio que V. Exª 
pensa assim também –, que o fato de vincular mais 
recursos à saúde no mesmo momento do orçamen-
to impositivo termina, de certa forma, criando regras 
não tão boas para que possamos trilhar esse caminho. 
Mas, como veio o orçamento impositivo, a liberação 
de emendas, com a oportunidade para consagrar um 
princípio de priorização de investimentos na saúde, 
vamos fazer isso apreciando a PEC.

Mas chamo a atenção para este debate de hoje 
por vários aspectos. Conquistamos mais médicos no 
dia de ontem, mas precisamos conquistar, Senador 
Figueiró, mais infraestrutura, mais recursos e até, eu 
diria, outros serviços para a saúde.

Como disse muito bem o Senador Humberto Cos-
ta no dia de ontem aqui, a presença pura e simples de 
um médico é importante, porque ela é animadora. Até 
a sensação de haver médicos já alimenta a esperan-
ça nas pessoas no que diz respeito ao atendimento, 
mas a presença de mais um médico demandará mais 
serviços: mais serviços laboratoriais, mais serviços 
de imagem, mais serviços de outros profissionais de 
saúde. Portanto, nós vamos precisar, cada vez mais, 
da capilarização dessa saúde e, ao mesmo tempo, da 
estruturação com recursos humanos para essa capi-
larização. Não basta apenas construir um posto de 
Saúde da Família no interior do Acre, Senador Jorge 
Viana. É preciso construir um posto composto, com-
posto no sentido de haver equipamentos, gente. E um 
dos serviços importantíssimos, Senador Jorge Viana, 
para essa questão é a capilarização, que tem que ter 
o chamado princípio da ponta, o que no meu setor de 
telecomunicações nós costumamos chamar de última 
milha. Na saúde, nós poderíamos dizer que isso é a 
porta de entrada.

Eu me refiro, por exemplo, ao importante trabalho 
dos agentes comunitários de saúde, Senador Jorge, 
programa esse que se consolidou no Brasil. Então, 
não há como fazer Mais Médicos sem criar, cada vez 
mais, essa estrutura da ponta, do serviço que tem o 
acesso direto às pessoas, do serviço que dialoga com 
cada cidadão. O agente comunitário, Senador Jorge 
Viana, passa a ser um membro daquela comunidade. 

Em vários casos, Senador Jorge, ele é o conselheiro, 
ele é o amigo, ele já é parte da família. Portanto, é uma 
importante porta de acesso para o serviço de saúde. 
Ele é um importante instrumento de coleta de dados 
para orientar os serviços de saúde.

Talvez se a gente utilizasse mais, Senador Jorge 
Viana, essas ferramentas tecnológicas disponíveis nos 
dias de hoje, a gente já estivesse tendo, a partir da fi-
gura do agente comunitário, condições de identificar 
no Brasil, muito rapidamente, onde há mais incidência 
dessa ou daquele epidemia, onde eu preciso atacar, 
onde eu preciso aumentar, onde eu preciso criar mui-
to mais condições para debelar determinados tipos de 
doença. Ou seja, o mapa, a radiografia dessa situa-
ção da saúde, se nós utilizássemos mais essas infor-
mações, essa radiografia seria tão precisa, mas tão 
precisa quanto é hoje a imagem no sistema de saúde.

No passado, Senador Jorge Viana, tirar o famoso 
raios X era a expectativa de muita gente. Eu me lembro 
que, no meu primeiro mandato, Senador Jorge Viana, 
vários prefeitos e principalmente secretários de saú-
de me pediam: Pinheiro, pelo amor de Deus, arranje 
raios X para a gente! Hoje, todo mundo só fala em to-
mografia computadorizada, ressonância magnética, 
ou equipamento de ultrassom. E o velho e conhecido 
raios X hoje se chama raios X digital. Portanto, esses 
equipamentos, hoje, conseguem entregar uma imagem, 
em alguns casos, das mais modernas, com um grau 
de precisão fundamental para você identificar não só 
o sexo da criança quando nasce.

Eu, por exemplo, Jorge Viana, tenho três filhos, 
dois homens e uma menina, e nós não tivemos opor-
tunidade, naquela época, de fazer nem um ultrassom 
para descobrir o sexo antes. Foram nascendo, nascen-
do. Tanto é que, no meu terceiro filho – que é a minha 
filha, a mais nova –, eu disse à minha mulher: Vamos 
arriscar, para a gente ter uma menina. E aí Deus foi 
bom e me deu uma menina. Mas nós não fizemos ul-
trassom. Hoje, as pessoas já fazem e, inclusive, pelo 
cruzamento das informações do tipo sanguíneo e, 
portanto, em outro exame de sangue, já é possível 
detectar qual é a probabilidade do sexo.

Então, os agentes comunitários congregam, ou 
seja, agregam, buscam e, portanto, reúnem essas qua-
lidades, a chamada coleta dessas informações, que, 
se bem utilizadas, poderiam funcionar, Senador Jorge 
Viana, melhor do que um dos principais equipamentos 
de ressonância magnética de última geração.

Aliás, Senador – eu não me lembro se eu falei 
com o senhor ontem –, eu sou Senador da Repúbli-
ca, não tenho nenhum problema quanto a isso, mas, 
por exemplo, eu não faço check-up no Sírio Libanês. 
Não tenho nada contra o Sírio – pelo amor de Deus! 
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Eu nunca fui ao Sírio Libanês, pelo Senado, para fazer 
check-up. Aqui está o meu cartãozinho do SUS. Eu faço 
meu check-up no Hospital Ana Nery. Faço meu check-
-up no Hospital Ana Nery, que, aliás, é o hospital onde 
nasceu meu filho mais velho. Hoje é um grande hospital 
de referência. É um hospital que, na medida em que 
eu posso, eu ajudo – inclusive, desses 50% dessas 
emendas, parte expressiva eu vou jogar para lá, para 
o Hospital Ana Nery, onde nós temos um excelente 
corpo de profissionais médicos, Senador Mozarildo, 
que, inclusive, reputo como dos melhores profissionais 
da Bahia. Há o Dr. Francisco Reis, que é um grande 
cardiologista. A gente ainda tem uma mania de chamar 
“meu cardiologista” – se bem que o Dr. Francisco Reis 
é o diretor –, mas o “meu cardiologista” – o povo enche 
a boca para chamar – chama-se Dr. Roque Aras. E por 
aí afora. Há o Dr. Siqueira, que é um angiologista dos 
mais renomados da nossa universidade. Essa turma 
está lá no Hospital Ana Nery. Há a Dra Silene, que toca 
com maestria esse novo cenário da imagem. 

E, nesse Hospital Ana Nery, hospital público de 
Salvador, vinculado hoje à estrutura da Universidade 
Federal, Senador Mozarildo, é nesse hospital que tem 
uma das únicas duas máquinas de última geração da 
Bahia. Elas estão situadas nos seguintes lugares: uma, 
em uma grande clínica particular de imagem em Sal-
vador; a outra, no Hospital Ana Nery. Então, é nesse 
hospital que faço o meu check-up todo ano e, de vez 
em quando, ainda incentivo os Deputados Federais da 
Bahia a fazerem lá: “Vamos embora fazer lá, porque lá 
é garantido”. É melhor até do que uma propaganda de 
uma empresa de televisão, Jorge Viana, uma grande 
fabricante de TV no mundo, que dizia: “Compre uma 
TV e você tem garantia até a próxima Copa”. O che-
ck-up do Ana Nery dá para além da outra Copa. E é 
serviço público. 

Talvez as pessoas que estejam me ouvindo se 
lembrem de um episódio que aconteceu na Bahia, de 
uma criança que teve injetada em seu corpo mais de 
uma dezena de agulhas. Foi nesse hospital público que 
essa criança foi operada, e retiraram todas as agulhas, 
inclusive uma alojada...

(Soa a campainha.) 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – ... próximo ao coração dessa criança.

Então, nós estamos falando de algo desse tipo. 
Então, coloco esse tema aqui, Senador Jorge 

Viana, como da maior importância, e eu estou pegan-
do da ponta ao outro extremo, do serviço do agente 
comunitário – que vai lá e visita as famílias, que con-
segue dialogar, Senador Figueiró, com quem ainda 
vive em localidades cujo esgoto passa na porta – até 

a alta complexidade. Sistema de saúde é isso. Se não 
der importância para a porta de entrada, não adianta 
ir para a alta complexidade. Há até uma expressão 
que meu pai usava muito: “Vai ao hospital, é tratado e, 
depois, mete o pé aqui no esgoto; a verme véia volta 
tudo por baixo.”

Então, esse é, em minha opinião, Senador Mo-
zarildo, o grande tema, é a grande preocupação que 
a gente tem de jogar nessa MP de mais recursos. 
Senão, o Mais Médicos estará fadado a ter problema. 
Nós vamos ter mais médicos, mas eles não vão poder 
passar mais receitas, eles não vão poder passar mais 
exames, eles não vão poder pedir exame de imagem, 
eles não vão poder fazer mais, e mais, e mais.

Correto o Mais Médico? Corretíssimo, para a gen-
te botar médico em tudo quanto é lugar neste País. É 
importante ter a porta de entrada, mas é importante 
ter também, e manter muito bem, a estrutura de coleta 
e de diálogo com a sociedade.

Então, quando os agentes comunitários brigam, 
aqui... Eu falei de 1997, por exemplo, que foi o perío-
do em que a gente começou a debater esse tema na 
Câmara dos Deputados e tive a oportunidade de ser 
o relator, para escrever na Constituição. Está escrito, 
na Constituição, hoje, Senador Mozarildo. Eu tive a 
oportunidade de botar, com estas mãos, aqui, a cria-
ção das profissões de agente comunitário de saúde...

(Soa a campainha.) 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... e de agente de combate às endemias, 
por entender que são fundamentais.

Então, está na hora de a gente entender também, 
nessa estrutura, como a gente valoriza essas pessoas 
que, no passado, trabalharam como voluntárias. Em 
muitas prefeituras, recebiam o dinheiro num pedaço 
de papel, faziam o recibo – como se falava muito lá na 
roça – num pedaço de papel que enrolava pão.

Portanto, essa estrutura mudou. Hoje, os agentes 
têm contratos, mas precisamos fazer mais. Estabelecer 
condição de trabalho, discutir essa estrutura de piso, 
fazer a carreira como nós queremos fazer aqui com 
a carreira médica. É fundamental fazer isso para dar 
consistência. Saúde é algo que tem que ser tratado 
como estrutura de Estado.

Então, na sua proeza de trabalhar no dia a dia e 
de correr trecho, tem que ser tratado como da nobreza, 
da excelência que esse serviço representa para cada 
cidadão. É importante, para a gente, isso. 

E nós estamos desenvolvendo, Senador Jorge 
Viana, junto com a Fiocruz – aliás esse é um projeto 
pelo qual me bato desde 2004, Senador Jorge, desde 
2004 quero implantar isso no Brasil, exatamente usan-
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do um sistema, usando um software, e essa aí já é a 
minha área –, um sistema para permitir que essa coleta 
de dados dos agentes comunitários possa ser tratada. 

Imagina, o Brasil tem 300 mil agentes comunitá-
rios, Senador Jorge Viana, e todo mês esses agentes 
comunitários têm que entregar um relatório em sua 
cidade. O Brasil tem cerca de cinco mil, seiscentos e 
tantos municípios. Imaginem chegando, todo dia, ve-
zes trinta, cinco mil, seiscentos e tantos formulários! 
Alguém vai ler isso algum dia, Senador Jorge Viana? 
Nunca mais!

Então, nós estamos querendo, junto com a Fio-
cruz, implantar um sistema em que essa coleta de da-
dos possa entrar na base de dados; que esse agente 
comunitário possa dialogar com a família e não só co-
letar os dados, mas levar, usando tecnologia, informa-
ções para essas famílias, para que esses dados sejam 
processados, para que esses dados sejam utilizados, 
para que esses dados alimentem um plano de traba-
lho na saúde; e que isso possa chegar ao prontuário 
– Senador Mozarildo, V. Exª que é médico.

Mais médicos, com prontuários, com mais servi-
ços, com mais exames, com mais tecnologia, aí, efeti-
vamente, a gente vai ter mais saúde.

Portanto é esse o desafio. E isso é possível fazer. 
Eu não estou falando da ...

(Interrupção do som)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Go-
verno/PT – BA) – ... Odisséia no Espaço, até por que 
Odisséia no Espaço já foi em 2001. (Fora do microfone)

Está aí. Está aqui, acessível, esse padrão tec-
nológico. Por exemplo, um dos grandes softwares de-
senvolvidos nessa área e utilizado no mundo, Senador 
Figueiró, foi desenvolvido por brasileiro. 

Nós precisamos aplicar isso na Bahia, no Mato 
Grosso do Sul, em Roraima, no Acre – usar isso. Essa 
é uma estrutura. E, graças a Deus, a Fiocruz abraçou 
o projeto. Nós vamos começar lá com a experiência-
-piloto na Bahia, e eu espero, Senador Jorge Viana, 
colocar essa experiência para rodar junto ao Ministério 
da Saúde no Brasil inteiro. 

Não é só a discussão que a gente costuma ter 
aqui, de melhorar a carreira, botar piso, não sei o quê. 
Isso é importante para você valorizar os profissionais, 
enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, agen-
tes comunitários de combate às endemias, enfim, to-
dos da área de saúde. Mas o mais importante é como 
nós encaixamos isso.

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – O Hospital Ana Nery chegou a ser exce-
lência não só pelo fato de ter os nomes que citei aqui, 

não só pelo fato de pegarmos catedráticos do Hospital 
das Clínicas, os melhores médicos da Bahia, que se 
dedicam a um trabalho fantástico, que funciona de do-
mingo a domingo. Não foi só isso! Foi a junção desse 
elemento com planejamento, com técnicas, usando fer-
ramentas e, principalmente, com métodos importantes 
para debelar doenças e, ao mesmo tempo, prestar um 
serviço de excelência à população. É assim.

Portanto, é nesse desafio e é nessa esteira, Se-
nador Jorge Viana, que comemoro a votação de on-
tem, mas já abrindo caminho para dizer: até aqui já 
andamos, mas é preciso andar um pouco mais. Sei 
que ninguém chega a dez sem passar por um. Não 
há jeito. Então, se já passamos por um, agora vamos 
para o segundo, Senador Mozarildo, semana que vem, 
que é votar a PEC de mais recursos; e vamos para o 
terceiro, que é resolver o problema dos profissionais 
de saúde; e vamos para o quarto, que é introduzir tec-
nologia; e vamos para o quinto, para pegarmos e tra-
tarmos essa questão como prioridade, como questão 
de Estado, para chegar a cada cidadão.

Era isso, Senador Jorge Viana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento o meu querido co-
lega, Líder nesta Casa e da minha Bancada, Walter 
Pinheiro, bom baiano. Se bem que estou chateado 
com os baianos – que me desculpem os flamenguistas 
–, pois, torcendo pelo Bahia ontem, o Bahia perde o 
jogo. Estava torcendo porque, assim, o meu Botafogo 
fica melhor. E os flamenguistas não saem do meu pé, 
inclusive lá no Acre, em todo canto.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, já que não temos aqui a presença de outros 
oradores, o Senador Ruben Figueiró e, em seguida, 
passo a palavra para o Senador Mozarildo, pela Lide-
rança. Depois, o Senador Mozarildo assume a Presi-
dência, para que eu possa, como orador inscrito, fazer 
uso da palavra também.

Senador Ruben Figueiró, nosso querido Senador 
do Mato Grosso do Sul, com quem tenho a alegria de 
compartilhar a amizade aqui nesta Casa, V. Exª tem 
a palavra.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. ouvintes 
da Rádio Senado, Srs. expectadores da TV Senado, e 
senhores e senhoras que aqui se encontram. 

Sr. Presidente, antes de adentrar ao discurso 
que preparei, gostaria que o tempo regimental fosse 
permitido ao Senador Walter Pinheiro, para que ele 
discorresse mais sobre a questão do Mais Médicos, 
sobre a questão da estrutura de saúde do nosso País. 
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Confesso a V. Exª que fiquei embevecido em ouvi-lo, 
não só porque é um grande orador, expõe muito o seu 
ponto de vista, mas pela precisão dos conceitos que 
ele nos transmitiu a respeito da questão da saúde.

Desde que cheguei aqui no Senado, Sr. Presi-
dente, eu me filiei à ideia do Programa Mais Médicos, 
muito embora, de início, tendo a oposição de alguns 
setores de meu Partido e mesmo de amigos dedica-
dos à Medicina. Mas assim entendi por experiência 
– como tem V. Exª e o Senador Mozarildo Cavalcanti 
– da vida no interior.

Ouvi várias vezes o Senador Mozarildo Caval-
canti relatar fatos que ocorreram quando exercia a 
sua benemérita função de médico lá no seu Estado 
de Roraima. E me lembrava, sempre me lembrei, de 
que tive a honra e a alegria de vir ao mundo quando fui 
assistido por um médico na minha cidade natal de Rio 
Brilhante, isso no ano de 1931. Um médico que saíra 
do Rio de Janeiro, recém-formado, fora lá para minha 
cidadezinha, um povoadozinho que, à época, era Rio 
Brilhante, hoje é uma grande cidade do meu Estado, 
sozinho, apenas com a colaboração de um outro ab-
negado, que era um farmacêutico, Carlos Barbosa, 
e atenderam à população e atenderam, inclusive, a 
minha mãe. Estou hoje aqui graças, evidentemente, à 
benemerência do meu Deus e também à experiência 
recente de um médico que nunca mais esqueci, devido 
à gratidão que devo a ele.

Se para o médico, naquela ocasião, era possível 
fazer milagres, hoje, com maior razão, porque o mun-
do evoluiu e as ações governamentais involuíram. Isso 
resultou nessa preocupação que o Governo hoje tem 
de implantar esse Programa Mais Médicos, que, repito, 
desde o início teve a minha solidariedade.

Alguém me disse, até para contraditar o progra-
ma, que não bastava a presença de um médico. Era 
necessário que houvesse alguma coisa... Eu até rela-
cionei, quando ouvia as palavras do Senador Walter 
Pinheiro, que precisava, para auxiliar na sua missão, 
pelo menos de um ambulatório com um corpo de en-
fermagem, auxiliares e tal que pudessem auxiliá-lo em 
alguma coisa, que tivesse, vou repetir, um desfibrila-
dor, em casos, por exemplo, de ataques cardíacos e 
tal, que tivesse também um pequeno aparelho, que eu 
não sabia ser possível, de análises clínicas; que tivesse 
também – e existe, hoje, quase que portátil – um apa-
relho de raio X. Pelo menos isso para dar substância 
à análise clínica que o médico faria. Hoje, isso não é 
difícil. Naturalmente, isso vai fazer parte da segunda 
etapa a que se referiu o Senador Walter Pinheiro. Dis-
se ainda que era preciso ter outras coisas. 

Eu acredito que uma das necessidades e provi-
dências que o Governo terá que tomar e contar com a 

nossa colaboração – foi um assunto, inclusive, levan-
tado por V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti – é a 
questão da carreira do médico federal, para permitir a 
segurança ao médico de permanecer em regiões mais 
remotas do País, tendo a segurança de que precisa 
não só para o exercício da sua profissão, mas também 
para a mantença de sua família.

Então, acredito sinceramente, pela força política, 
pela expressão extraordinária que o Senador Walter 
Pinheiro tem junto ao Governo Federal, que essas 
medidas serão implantadas, e algumas delas com a 
emergência que se faz necessária para contribuir com 
a ação dos médicos que farão parte desse Programa 
Mais Médicos do País.

Foi por essa razão, termino, que dei o meu mo-
desto apoio e o meu voto a favor do Programa, como, 
aliás, fez o meu Partido, o PSDB, que se convenceu 
da valia dele.

Gostaria de ouvir o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/

PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró, primeiramente eu 
quero dizer que fico feliz ao ouvir um homem de gran-
de experiência política e de vida fazer o seu relato de 
que, naquele período, o parto da sua mãe foi assistido 
por um médico. Eu já não tive essa sorte. Nasci bem 
depois de V. Exa – um pouco depois –, e fui assistido 
por uma parteira apenas. Na verdade, lá, em Roraima, 
na época um Território Federal, não havia médicos 
suficientes para fazer parto, e as parteiras faziam em 
casa mesmo. Então, ora bolas, se era possível fazer 
parto em casa por uma parteira, se era possível dar 
algum atendimento médico com os dois ou três médi-
cos que havia para atender a todo o território, por que 
hoje...? Tenho repetido que me formei há 44 anos e 
que, quando eu me formei, este problema já existia: 
falta de médicos, má distribuição de médicos. Nem os 
governos que se sucederam, nem as entidades médi-
cas ofereceram uma proposta que pudesse, nem que 
fosse gradualmente, eliminar essas desigualdades. O 
meu Estado, juntamente com Tocantins, fez um acordo 
diretamente com Cuba, e levamos médicos cubanos 
para lá. E a experiência deu certo. Grande parte da 
classe médica abomina esse programa Mais Médicos, 
mas ontem eu li que o Presidente do Conselho Federal 
de Medicina disse que estava satisfeito. Realmente, 
dentro da comissão mista nós introduzimos melho-
ramentos grandes, como, por exemplo, que, depois 
de três anos de o médico atuando – e só pode atuar 
nesse programa –, ele é obrigado a fazer o revalida, a 
revalidação do seu diploma. Segundo, que o Governo 
fica obrigado, no prazo de cinco anos, a construir, re-
formar e equipar as unidades de saúde. Terceiro, criar 
regras claras para o funcionamento dos cursos de 
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Medicina, porque, se só aumentarem as vagas, se só 
aumentarem as escolas, nós vamos ter uma formação 
de médicos pior. Todo mundo tem consciência de que 
só o Mais Médicos não resolve tudo. Pelo contrário, é 
um tratamento emergencial, justificável, que devia ter 
sido adotado há muito tempo. Parabéns. 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti 
pela sua contribuição e pela experiência que V. Exa tem 
nessa área. Também quero cumprimentá-lo pelo pa-
recer como revisor que V. Exa proferiu ontem, que nos 
deu mais substância para aplaudir o Programa Mais 
Médicos. Meus cumprimentos a V. Exa. 

Sr. Presidente, o discurso que me faz vir à tri-
buna refere-se ao Senador Jarbas Vasconcelos, que, 
em manifestações da tribuna, nesta semana, com a 
autoridade de ser um dos mais iminentes homens 
públicos que ilustram esta Casa, político vitorioso em 
todas as pugnas políticas por ele enfrentadas, porque 
sempre mantendo uma irrepreensível coerência nas 
suas ações, fez contundente crítica à atuação da Srª 
Presidente, que, naturalmente, atendendo à estraté-
gia política do ex-Presidente Lula, tem desperdiçado 
o seu tempo em ações classicamente eleitorais, com 
recursos públicos, que fazem falta em muitos setores 
da administração, sobretudo na área de saúde, que 
foi focalizada inclusive agora pelo eminente Senador 
Walter Pinheiro.

Ao ouvir o eminente Senador, veio-me a memória 
um artigo escrito por um ex-Ministro de Estado que foi 
também Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
foi líder dos advogados que assessoravam o ex-Presi-
dente Lula na formação do PT e cuja autoridade cívica 
e moral é incontestável. Chama-se Almir Pazzianotto 
Pinto, que publicou na edição do Estado de São Paulo 
de ontem, 16 de outubro...

(Interrupção do som)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Que V. Exª determine conste dos Anais. 

O artigo tem o seguinte título: Eleições 2014.
Na campanha pela reeleição da Presidente Dilma 

Rousseff, em 2014, o Partido dos Trabalhadores (PT) 
gozará de autoridade para reivindicar a paternidade de 
dez obras, em 12 anos de Governo. São elas: mensa-
lão, rompimento de princípios da ética, da moralida-
de e segurança jurídica, desprestígio da diplomacia, 
compra e venda de legendas, declínio das atividades 
industriais, exportação de empregos para China e Ín-
dia, criação e financiamento de estádios de futebol e 
oficialização da palavra Presidenta.

Amigos puseram-me a inclusão da falência do 
ensino e da assistência pública da saúde, do endivi-

damento, da alta de preços da inflação, do registro de 
milhares de sindicatos pelegos, da violência, da ex-
pansão do tráfico de drogas. 

Para alguns, o maior feito levado a cabo desde o 
governo Lula seria a reforma ortográfica com 

obscuras regras para uso do hífen e a eliminação do 
trema. A relação não observa a ordem de importância, 
mas o primeiro foi destinado ao mensalão. Já se disse 
que o Brasil é produto de três culturas: a do sobrena-
tural, trazida pelos negros; a da indolência, transmitida 
pelos índios e a privilegio, herdada dos portugueses.

O mensalão reafirma a sabedoria da asserção. 
Jamais se associaram tantos privilégios e privilegiados 
como na ação penal movida contra os Líderes do PT 
secundados por comparsas de segunda e terceira ca-
tegoria, todos com direito a participar da história com 
o rótulo dos mensaleiros. 

Em contraponto às realizações, mencionarei par-
te do que deixou de ser feito. Começou pela a reforma 
política, há muito prometida e cobrada pelas camadas 
mais alienadas da população, que permanece adorme-
cida, como fruto da inércia. No “balaio de gatos” das 
legendas encontra-se de tudo. Basta acessar na página 
do Tribunal Superior Eleitoral e o eleitor se espantará 
com a fertilidade da classe política. 

O PT é irmão gêmeo da Central Única dos Tra-
balhadores – CUT. Nasceu com o discurso de ser dife-
rente, puro, integrado por operário do chão de fábrica 
e alguns intelectuais, rejeitava políticos tradicionais 
e representantes de denominada burguesia. Com o 
tempo e no desfrute do poder, transformou-se em có-
pia dos demais, sobretudo nos defeitos. Hoje o PT se 
alimenta do Fundo Partidário e do horário obrigatório 
no rádio e na televisão e aderiu com a CUT ao pele-
guismo. “Ao diabo os escrúpulos – diriam os dirigentes 
em agradável convivência com os velhos oligarcas, em-
preiteiras, bancos, grandes empresas. O poder tende a 
corromper, escreveu Lorde Acton, cujas palavras são 
confirmadas pelos fatos.” 

Esta é a opinião do ex-Ministro, um dos funda-
dores do PT e ex-Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho Almir Pazzianotto, hoje consciência nacional.

E, Sr. Presidente, me permitiria acrescentar que 
Lorde Acton, referido no artigo do Ministro Pazzianot-
to, também disse em lapidar conclusão que “O poder 
absoluto corrompe muito mais”. E esse é um alerta ao 
Partido dos Trabalhadores, tal a sua presença e ação 
no cenário político nacional.

Sr. Presidente, muito grato a V. Exª, pelo seu es-
pírito extremamente democrático em estender o meu 
tempo para concluir o meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

Eleições 2014
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Almir Pazzianotto Pinto 
 – O Estado S.Paulo

Na campanha pela reeleição da presidente Dil-
ma Rousseff em 2014, o Partido dos Trabalhadores 
(PT) gozará de autoridade para reivindicar a paterni-
dade de dez obras, em 12 anos de governo. São elas: 
mensalão, rompimento dos princípios da ética e da 
moralidade, insegurança jurídica, desprestígio da di-
plomacia, compra e venda de legendas, declínio das 
atividades industriais, exportação de empregos para 
China e Índia, criação de ministérios inúteis, construção 
e financiamento de estádios de futebol e oficialização 
da palavra “presidenta”.

Amigos propuseram-me a inclusão da falência 
do ensino e da assistência pública à saúde, do endi-
vidamento, da alta dos preços, da inflação, do registro 
de milhares de sindicatos pelegos, da violência, da ex-
pansão do tráfico de drogas. Para alguns, o maior feito 
levado a cabo desde o governo Lula seria a reforma 
ortográfica, com obscuras regras sobre o uso do hífen 
e a eliminação do trema.

A relação não observa ordem de importância, 
mas o primeiro lugar foi destinado ao mensalão. Já 
se disse que o Brasil é produto de três culturas: a do 
sobrenatural, trazida pelos negros; a da indolência, 
transmitida pelos índios; e a do privilégio, herdada 
dos portugueses. O mensalão reafirma a sabedoria 
da asserção. Jamais se associaram tantos privilégios 
e privilegiados como na ação penal movida contra lí-
deres do PT, secundados por comparsas de segunda 
e terceira categorias, todos com direito a participar da 
história com o rótulo de mensaleiros.

Em contraponto às realizações, mencionarei parte 
do que deixou de ser feito. Começo pela reforma po-
lítica. Há muito prometida, e cobrada pelas camadas 
não alienadas da população, permanece adormecida 
nos porões do Poder Executivo. Como fruto da inércia, 
no balaio de gatos das legendas encontra-se de tudo. 
Basta acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral 
(www.tse.jus.br) e o leitor se espantará com a fertilida-
de da classe política. O PT é irmão gêmeo da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). Nasceu com o discurso 
de ser diferente, puro, integrado por operários do chão 

de fábrica e alguns intelectuais. Rejeitava políticos tra-
dicionais e representantes da denominada burguesia. 
Com o tempo, e no desfrute do poder, transformou-se 
em cópia dos demais, sobretudo nos defeitos.

Hoje o PT se alimenta do Fundo Partidário e do 
horário obrigatório no rádio e na televisão e aderiu, com 
a CUT, ao peleguismo. “Ao diabo os escrúpulos”, diriam 
os dirigentes, em agradável convivência com velhos 
oligarcas, empreiteiras, bancos, grandes empresas. “O 
poder tende a corromper”, escreveu lorde Acton, cujas 
palavras são confirmadas pelos fatos.

A última revoada de parlamentares, à procura de 
legendas que lhes assegurem a reeleição, afronta o 
princípio constitucional da moralidade e seria energi-
camente coibida não fossem a lei, o Ministério Públi-
co e o Poder Judiciário passivos e lenientes diante de 
tramoias partidárias. Da mesma maneira que temos 
profissionais voltados para a criação e exploração de 
sindicatos, passamos, de alguns anos para cá, a co-
nhecer o ofício de fundador de partidos, como revelou 
o Estado na edição de 23 de setembro, na página A5. 
Confirma-se o que Gilberto Amado já denunciava no 
século passado: “Partido político é associação de indi-
víduos para a conquista e a fruição do poder, só e só”.

Descartada a reforma política, quais outras deixou 
o governo de fazer? Todas, a começar pela trabalhista.

Defendida pelo então presidente Lula no lança-
mento do Fórum Nacional do Trabalho (FNT), em julho 
de 2003, foi condenada ao ostracismo e levou consi-
go a reforma sindical. Objetivava o FNT “promover a 
democratização das relações de trabalho por meio da 
adoção de um modelo de organização sindical base-
ado na liberdade e autonomia. Atualizar a legislação 
do trabalho e torná-la compatível com as novas exi-
gências do desenvolvimento nacional, de maneira a 
criar um ambiente propício à geração de emprego e 
renda”. Pretendia, ainda, “modernizar as instituições 
de regulação do trabalho, especialmente a Justiça do 
Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego”. Os 
resultados foram pífios e as ideias de democratização 
e modernização caíram no esquecimento.

Aproximam-se as eleições de 2014 e, com elas, 
a chance de o eleitorado tomar nas mãos o encargo 
de promover, pelo voto, as reformas inadiáveis. Apesar 
de ter conduzido o Brasil à situação em que o vemos, 
a presidente Dilma Rousseff, por um desses insondá-
veis caprichos da vida política, surge como favorita no 
primeiro turno. Marina Silva, antes estrela de primeira 
grandeza, deixou o elenco principal para se transfor-
mar em coadjuvante e corre risco de se converter em 
figurante. A quem caberá a responsabilidade de en-
frentar o rolo compressor federal na segunda rodada 
de votação? Essa é a dúvida que assalta os brasileiros.
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Dois candidatos se anteciparam e já se encontram 
em campanha: Aécio Neves e Eduardo Campos. Sobre 
eles recairá, ao que tudo indica, o ônus de demonstrar 
que o PT e aliados não são imbatíveis. Ambos são ex-
perientes e titulares de interessantes currículos. Aécio 
é neto de Tancredo Neves e Eduardo Campos, de Mi-
guel Arrais. Não perderam, contudo, as características 
de políticos regionais. Aécio Neves apresenta-se como 
porta-voz da oposição; Eduardo Campos, nem tanto.

A Nação anseia pela restauração da moralidade, 
abatida em sucessivos escândalos. As manifestações 
de rua são o termômetro da revolta popular. Reivindi-
cam o respeito à ética e o combate à corrupção. Quem 
tiver ouvidos para o clamor do povo, e ganhar a con-
fiança das pessoas de bem, será o próximo presidente.

*ADVOGADO, FOI MINISTRO DO TRABALHO E PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.

V. Exª poderia me inscrever como Líder do PMDB?

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, quero fazer al-
guns comentários, inicialmente, sobre a aprovação, 
ontem, do projeto de minha autoria, que regulamenta, 
que estabelece critérios, normas claras para a criação, 
a fusão e a incorporação de Municípios.

Se esse projeto fosse lei há quinze anos ou dez 
anos, nós não teríamos visto a criação de cerca de 
2.800 Municípios, os menores deles situados justa-
mente no maior Estado, que é São Paulo, e em Minas 
Gerais.

Então, o que havia era um aprofundamento das 
desigualdades regionais. Com esse projeto, que es-
tabelece, entre outras coisas, o estudo da viabilidade 
econômica da região em que vai ser criado o Município; 
o estudo para verificar se a criação do novo Município 
não torna inviável o Município do qual ele vai ser des-
membrado, além da exigência de um número mínimo 
de habitantes para a criação do Município. Hoje há, pelo 
menos, duas centenas de Municípios com poucos ha-
bitantes, como Borá, em São Paulo, que não tem nem 
mil habitantes, como outro Município em Minas, que é 
o segundo menor, que também não tem mil habitantes. 
Entre mil e dois mil há uma quantidade enorme – cerca 
de duas centenas de Municípios.

Nós estabelecemos agora um número mínimo. 
Por exemplo, para a Região Norte, seis mil habitantes; 
oito mil para o Nordeste; nove mil para o Centro-Oeste 
e doze para o Sul e o Sudeste, que já são bastante 
bem redivididos.

Então, ao contrário do que os jornais hoje noti-
ciam: “Senado abre brecha para criação de 180 cida-
des.” Não é verdade. Qualquer pessoa que não esteja 
vinculada a qualquer ideologia e que raciocine e leia 
esse projeto friamente vai ver que, primeiro, não existe 
a brecha; pelo contrário, nós fechamos a brecha que 
existia. E pior: acreditam que são 180. Vão ser ana-
lisados caso a caso e só poderão ser aprovados se 
preencherem esses requisitos.

Eu fico triste quando vejo a grande imprensa pu-
blicar uma manchete dessa: “Senado abre brecha para 
criação de 180 cidades.”

Ora, primeiro, se transformado em lei esse pro-
jeto, nós vamos fazer o quê?

Em cada Município que tem interesse de criar, 
vamos fazer a fusão ou a incorporação. Na verdade, 
essas coisas que eu citei: primeiro, o estudo de viabili-
dade econômica; segundo, verificar o número de habi-
tantes e, terceiro – só em terceiro lugar –, o plebiscito.

Portanto, nenhum Município poderá ser criado 
por vontade política apenas, como foi criada a grande 
maioria dos Municípios nos últimos anos.

Depois, Senador Jorge, eu quero até agradecer 
o apoio de V. Exª nisso, nós aprovamos ontem o pro-
grama Mais Médicos. Eu fui o Relator revisor, atuei 
desde a comissão mista de Deputados e Senadores, 
busquei entendimento tanto com as entidades médicas 
quanto com o Ministério da Saúde e com o Governo, 
buscando avançar um pouco na forma como veio a 
medida provisória. 

Primeiro, apresentei uma sugestão de que o pro-
grama pudesse contar – para os médicos que vêm de 
outros países – com o registro no Ministério da Saúde 
por apenas três anos, e trabalhando somente nos locais 
para onde eles foram designados e, após os três anos, 
eles teriam que fazer o Revalida ou a revalidação do 
seu diploma, se quiserem continuar no programa, ou 
se quiserem ficar no Brasil trabalhando.

Depois, botamos a obrigação de que o Governo, 
num prazo de cinco anos, providencie, dando priori-
dade aos mais carentes, a construção, a reforma e os 
equipamentos para as unidades de saúde nesse Brasil 
afora para onde vão esses médicos.

Por último, nós também estabelecemos regras 
claras e rígidas para o funcionamento dos cursos de 
medicina, porque, senão, por exemplo, já foi ampliado 
o número de vagas para universidades públicas, daqui 
a pouco, se facilitará a criação de cursos particulares 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 73637 

de medicina e, aí, evidentemente, se estivermos pre-
ocupados somente com a quantidade, vamos ter uma 
queda na qualidade.

Então, eu defendi esses aprimoramentos e lutei 
por eles. Felizmente, o Governo acatou e o Relator 
incorporou ao seu relatório. Eu apenas aqui fiz umas 
emendas de redação ontem, que foram aprovadas. E 
quero dizer que, como um médico, estou com a cons-
ciência tranquila de que dei uma colaboração para o 
País resolver um problema que, há mais de quatro 
décadas, eu sei, e como todo mundo sabe, existe no 
Brasil, que é a carência de médicos.

Então, eu que vivi isso na carne, não poderia me 
furtar, nesse momento, de tomar uma posição clara, 
uma posição em benefício da população, que os colegas 
médicos têm que entender. Nós estamos fazendo esse 
projeto. É o projeto perfeito? É o programa perfeito? 
Não, mas é como nós fazemos na medicina quando 
alguém chega ao pronto-socorro com dor e com fe-
bre: primeiro nós damos o analgésico e o antitérmico; 
depois, vamos pesquisar a razão da dor e partir para 
um tratamento, seja clínico, seja cirúrgico.

É o mesmo caso, aqui nós estamos começando 
por uma emergência, que vai resolver essa carência 
de médicos nos locais onde não há médico mesmo, 
e, depois, já está previsto na medida provisória, o 
avanço para um programa que possa, de fato, ser um 
programa de Estado, que não sofra interferência de 
governos e que possa realmente resolver de maneira 
firme a questão da saúde no Brasil.

É evidente que não só se precisa de mais médi-
cos; precisa-se de mais unidades de saúde, de mais 
enfermeiras, de mais laboratórios. Tudo isso pode ser 
o próximo passo e relativamente num curto espaço 
de tempo.

Também quero, Sr. Senador Jorge Viana, comen-
tar aqui sobre um projeto de lei de minha autoria, que 
foi apresentado aqui, no Senado, em 2002, que teve 
como Relator o Senador Tião Viana – na época, Se-
nador; agora, Governador do Acre –, que propunha a 
criação de um colégio militar na capital do meu Estado, 
Boa Vista. Ele, como Relator, acatou a proposição e 
acrescentou, no seu substitutivo, também um colégio 
militar para o Estado do Acre.

Esse projeto, que eu apresentei em agosto de 
2002, foi aprovado em 2004 aqui, ou seja, passou dois 
anos no Senado. Ele foi para a Câmara em 16 de no-
vembro de 2004 e, até hoje, está lá, portanto, há nove 
anos. Se considerarmos a data em que eu dei entra-
da no projeto aqui, nós estamos há 11 anos com esse 
projeto parado. É um sobe e desce, é um avanço e um 
retrocesso, e eu não encontro razão para isso aconte-
cer, até porque é um projeto autorizativo que não obriga 

o governo a implementá-lo, se não houver orçamento, 
se não houver planejamento, se não houver um diag-
nóstico do Exército para que haja prioridade ou não.

Ao mesmo tempo, estou conversando com a Mi-
nistra Ideli. Já tivemos uma reunião com o assessor do 
Ministério da Defesa e com o Comando do Exército. 
Para minha satisfação, o Exército, no seu planejamen-
to, já priorizou, na construção dos próximos colégios 
militares, Belém – porque foi criado o Comando Re-
gional da Amazônia lá ou, aliás, o Comando Regional 
do Norte, uma vez que o Comando Regional da Ama-
zônia está em Manaus – e o outro colégio priorizado é 
o de Boa Vista, dada a posição estratégica e distante 
do meu Estado.

Pois bem, eu quero dizer que, enquanto o pro-
jeto está num redemoinho na Câmara, nem ata nem 
desata, nós estamos trabalhando já – repito – com a 
Ministra Ideli Salvatti, com quem tivemos essa primei-
ra reunião. Ficou definido que o Governo vai liberar os 
recursos para a elaboração do projeto de arquitetura 
e engenharia, este ano ainda...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) –...e que possivelmente começará 
a construção do colégio.

Se, ao mesmo tempo, eu sou o autor da ideia, 
também não tenho a vaidade de que o colégio só seja 
implantado se o meu projeto for aprovado. O que quero 
é que haja a construção do colégio militar em Roraima. 
Vamos ter uma reunião com o Ministro da Defesa para 
estabelecermos, inclusive, as fontes de financiamento 
– já que está garantido o financiamento do projeto – 
para a construção, equipamento, etc., do colégio militar.

Eu quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo a V. 
Exª... Aliás, o Acre está neste projeto do colégio mi-
litar, e nele foi colocado pelo seu irmão Tião Viana, à 
época, Senador. Primeiro, eu gostaria muito de ver 
este projeto aprovado.

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) –Porque também (Fora do micro-
fone.) dois outros projetos autorizativos, de minha au-
toria, ensejaram a criação da Universidade Federal 
de Roraima, da Escola Técnica, que hoje é o Instituto 
Federal de Ciência e Tecnologia do meu Estado.

Portanto, eu espero também ver o colégio militar 
implantado em uma região estratégica e importante 
para a defesa nacional. E não é uma exclusividade 
para os filhos dos militares. É feita uma seleção em 
que pode participar qualquer aluno, homem e mulher, 
de qualquer classe social. Portanto, acho que ele é de 
extrema importância.
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E queria pedir, Senador Jorge Viana, que o se-
nhor me ajudasse neste trabalho, porque realmente 
nós precisamos dar à Amazônia a dimensão que ela 
realmente merece, tanto no que tange à defesa, quanto 
no que tange até...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – ... as ações cívico-sociais que as 
Forças Armadas prestam naquela região.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª. E V. Exª 
sabe que, nessa luta pelos colégios militares, estamos 
juntos. Foi uma iniciativa, à época, sua, com o apoio 
do então Senador Tião Viana.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Eunício Oliveira, pela Liderança do PMDB.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãs e cidadãos do 
meu Ceará e de todo o Brasil que nos acompanham 
pelos canais de comunicação do Senado Federal, ao 
aprovar, na noite de ontem, a medida provisória que 
cria o programa Mais Médicos, o Senado Federal rea-
firma o seu comprometimento histórico de alinhamento 
aos anseios da nossa população brasileira.

A necessidade de melhorias no atendimento da 
saúde pública é sempre uma das reivindicações quan-
do ouvimos sugestões sobre a qualidade dos serviços 
públicos no Brasil.

O Mais Médicos é, portanto, resultado dessa 
vontade popular somada à prioridade que o Governo 
da Presidente Dilma estabeleceu para a saúde públi-
ca no País.

Assim surge o mais amplo pacto pela melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a que o nosso País assiste em muitos anos.

O Mais Médicos exigiu um grande entendimento 
entre o Congresso Nacional, o Governo Federal e a 
sociedade brasileira, com a realização de mais de 60 
reuniões para tratar do tema.

Destaco os esforços do nosso companheiro Sena-
dor João Alberto, que, indicado por esta Liderança, tão 
bem representou a Bancada do PMDB na Presidência 
da Comissão Mista, que avaliou a medida provisória 
que trata do Mais Médicos, assim como assinalo o em-
penho e a dedicação do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, que esteve reunido com a nossa Bancada de 
Senadores, pacientemente esclarecendo todas as dú-
vidas da medida provisória, e nunca se furtou a con-
versar, a debater, a participar em todos os momentos. 
Portanto, a nossa homenagem aqui ao Ministro Ale-

xandre Padilha pela maneira como ele se conduziu 
numa matéria polêmica e tão importante quanto essa.

O aumento do número de médicos nas regiões 
onde havia – e ainda há – carência desses profissio-
nais é uma necessidade mais do que urgente, pois o 
caminho é muito longo.

Informações do Ministério da Saúde mostram que 
o programa já conta com mais de 1.020 profissionais 
em atividade nas regiões mais carentes do País, no 
interior e nas periferias das grandes cidades, benefi-
ciando nada mais nada menos do que 3,5 milhões de 
brasileiros, a maioria, cerca de 61%, vivendo no Norte 
e no Nordeste brasileiros.

Do total de novos médicos, 40% estão alocados 
nos Estados nordestinos, com o destaque que eu quero 
fazer aqui para o meu querido Ceará. No meu Ceará, o 
programa já conta com 107 médicos, sendo 73 deles 
brasileiros e 34 estrangeiros, e atende a mais de 360 
mil pessoas. Em todo o Brasil, 577 Municípios e 17 
distritos sanitários indígenas fazem parte da primeira 
fase desse importante programa.

Na segunda seleção, mais 2.597 médicos devem 
iniciar suas atividades ainda este mês, levando atendi-
mento a mais de 10 milhões de pessoas. É importante 
esclarecer, Sr. Presidente, que o impacto da atuação 
dos profissionais é calculado com base no número de 
famílias cadastradas para o atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde. Atualmente, cada equipe de aten-
ção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) cobre, 
em média, 3.450 pessoas. A meta do Mais Médicos é 
contratar 12 mil profissionais até abril de 2014.

Sras e Srs. Senadores, Sr. Presidente, o pacto 
pela saúde não requer apenas a contratação de mais 
médicos para reforçar a área de atenção básica do Sis-
tema Único de Saúde. Tão importante quanto ampliar 
o número desses profissionais à disposição do povo 
nas áreas mais carentes dos grandes centros, das 
metrópoles e nos Municípios mais distantes é investir 
na infraestrutura dos nossos hospitais públicos e na 
rede de centros e postos de saúde, pois é significativo 
destinar mais recursos para melhorar as instalações e 
também para comprar novos equipamentos.

Foi por isso que, no entendimento na reunião de 
Líderes com a Presidente Dilma, em acordo com ela 
própria, este Líder e vários outros Líderes desta Casa 
construímos uma emenda à PEC que dispõe sobre o 
orçamento impositivo. Essa emenda, de minha autoria, 
está no Senado sendo relatada pelo nosso companhei-
ro, atuante e eficiente Líder do Governo, Senador Edu-
ardo Braga. Isso vai significar destinar mais recursos 
para melhorar as instalações e os equipamentos dos 
hospitais e dos postos de saúde deste Brasil.
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Sr. Presidente, com essa emenda, 50% do valor 
aprovado para as emendas individuais do chamado 
orçamento impositivo das emendas poderão ser usa-
dos em custeio de ações da saúde, o que representa-
rá uma injeção de mais de R$3,5 bilhões por ano, já 
a partir de janeiro de 2014. São novos recursos para 
investimentos que contribuirão, significativamente, 
para a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 
públicos de saúde.

Igualmente crucial para os serviços de saúde 
pública é estabelecermos que a União passe a desti-
nar, anualmente, 15% de sua receita corrente líquida 
para ações e serviços de saúde, como já fazem, hoje, 
os sacrificados Municípios brasileiros. Esse percen-
tual assegura que o Governo Federal invista algo em 
torno de R$4,6 bilhões, que se somariam aos R$3,5 
bilhões que mandaremos para o orçamento impositivo 
através da emenda que apresentei e que foi relatada, 
repito, pelo Senador Eduardo Braga, de dinheiro novo, 
dinheiro novo para a saúde.

Tal proposta consta do substitutivo à PEC do Or-
çamento Impositivo, que será relatada e que aprovare-
mos na próxima quarta-feira, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, pela manhã. À noite, se Deus quiser, 
aprovaremos essa importante matéria no plenário do 
Senado Federal.

O percentual de 15% será alcançado gradativa-
mente. Começará, em 2014, com a aplicação de 13,2%, 
para chegar aos 15% nos próximos anos. Isso fará com 
que a União destine à saúde cerca de R$96 bilhões no 
próximo ano. A estimativa é de que, em 2018, o setor 
receberá cerca de R$148 bilhões.

Esse conjunto de medidas, que vão da amplia-
ção do número de médicos nas áreas mais carentes 
e distantes à elevação de recursos para revitalizar os 
serviços de saúde, certamente, marcará o Governo 
da Presidente Dilma.

Tenho afirmado que as conquistas na área da 
saúde, Srª Presidente,...

(Soa a campainha.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – ...que o Governo da Presidente Dilma imple-
menta serão a marca registrada do seu governo, ten-
do à frente o programa Mais Médicos, marca da prio-
ridade de uma aliança política comprometida com a 
equidade, com o bem-estar social e o desenvolvimento 
humano do nosso povo, iniciativas que, posso afirmar, 
como Líder da Bancada, têm o PMDB como signatá-
rio, exatamente como reivindica a grande maioria da 
população brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Lúcia Vânia.

A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/
PSDB – GO) – Obrigada, Senador Eunício.

Concedo a palavra, agora, ao Senador Jorge 
Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Senadora Lúcia Vânia, que preside esta 
sessão, eu saí da Presidência e vim para cá registrar, 
da tribuna do Senado, a realização de um Seminário 
de que tive o privilégio de participar, e logo mais vou 
voltar ao espaço onde está se realizando, na Câmara 
dos Deputados – o Seminário Clima em Debate, uma 
conferência de legisladores sobre mudanças climáticas. 

O Seminário, esta conferência, é uma realização 
de legisladores sobre mudança climática, promovi-
do pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas do 
Congresso Nacional, que tem como Presidenta nossa 
colega Vanessa Grazziotin. E ainda há pouco, quando 
estava na abertura dos trabalhos da parte da tarde, 
estavam lá o Deputado Sarney Filho e também meu 
colega, Deputado Fernando Ferro. 

Vi uma delegação do Acre, vi autoridades no as-
sunto, a comunidade científica, entidades não governa-
mentais, há um grupo de entidades que o apóiam – o 
Interlegis, o SOS Mata Atlântica, a Frente Parlamentar 
Ambientalista, o Conselho Federal da OAB, estão entre 
as entidades que apóiam, e também a Unale, a Comis-
são Mista de Mudanças Climáticas, e, óbvio, a Câmara 
Federal, o Senado Federal estão nessa realização. 

Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é o 
tipo de debate que nós devemos fazer no Parlamento 
brasileiro, por isso faço questão de hoje, aqui da tribu-
na, parabenizar – e faço isso através da Presidenta da 
Comissão, a Senadora Vanessa Grazziotin – os que 
viabilizaram a realização do Seminário. 

Exatamente agora no mês de setembro passa-
do, de 2013, nós tivemos a divulgação do Relatório 
do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas). O IPCC é algo ligado às Nações Unidas, 
reúne a comunidade científica, e estou falando de mi-
lhares de cientistas que estudam o fenômeno – que 
agora não é mais um fenômeno, ele tem uma razão – 
da mudança climática na terra. 

Eu tenho acompanhado a divulgação do relatório, 
e, balizado em informações colhidas anteriormente e 
também em parte desse relatório – há 7 anos, não tí-
nhamos um relatório do IPCC –, as indicações são de 
que teremos uma redução forte na Floresta Amazônica 
em decorrência das alterações no clima.
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Eu queria fazer algumas observações. Focando 
dados científicos, o relatório do Grupo I afirma que é 
muito provável – há mais de 90% de chance – que a 
temperatura do Planeta suba, especial e fortemente, na 
América do Sul, com o maior aquecimento projetado para 
o sul da Amazônia, região em que vivo; no caso, o Acre.

A projeção é de um aumento da temperatura mé-
dia de 0,5ºC (0,5 grau centígrado), no centro-sul, e de 
1,5ºC, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no nosso 
País, até o final do século, em um cenário otimista.

Vou repetir: as projeções da comunidade científica é 
que teremos, se as coisas seguirem assim, um aumento 
na temperatura média de 0,5ºC, no centro-sul do País, a 
1,5ºC, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso País, 
até o final do século, no cenário otimista; e de 3ºC, Sul e 
litoral do Nordeste, a 7ºC, na Amazônia, no pior cenário.

Então, vejam: no cenário mais otimista, uma va-
riação de 0,5ºC a 1,5ºC no nosso País; no pessimista, 
é de 3ºC a mudança na temperatura, o aquecimento 
na temperatura, variando de 3ºC a 7ºC, e a mais ex-
tremada temperatura sempre na Amazônia.

Em relação às chuvas, porém, há incertezas, com 
diferentes estudos mostrando várias tendências para 
algumas regiões. O próprio Inpi ou os cientistas do Inpi 
trabalham nesse tema. Mas temos grande confiabili-
dade para algumas, os resultados são muito robustos 
de que, na Região Sul do País e na Bacia do Prata, as 
chuvas vão aumentar. E, no inverno, há mais confiança 
de que haverá excesso de chuva no oeste da Amazônia 
e menos no leste e no sul, diz a comunidade científica.

Queria, Srª Presidenta, dizer que um dos resulta-
dos do relatório diz respeito aos oceanos; os oceanos 
foram um dos domínios em que o Relatório do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
mais avançou nos últimos seis anos – do último rela-
tório para esse atual –, estudar os oceanos, estudar 
as mudanças que os oceanos estão experimentando.

Graças a formulações e a modelos mais complexos 
e confiáveis, a qualidade das constatações científicas 
permite hoje saber mais sobre o comportamento dos ma-
res, sobre o efeito da elevação da temperatura na Terra.

De acordo com o relatório, desde o meio do sé-
culo XIX, o nível do mar cresceu mais do que durante 
os dois milênios anteriores; então, da metade do século 
XIX para cá, houve um aumento no nível dos mares 
maior do que nos dois milênios anteriores.

No período de 1901 a 1910, o nível médio do 
mar cresceu 0,19m, ou seja, perto de 20cm. Em par-
te, o resultado é fruto da aceleração do derretimento 
de geleiras e da expansão térmica, fatores que juntos 
respondem por 75% do crescimento observado.

Outra conclusão da qual os cientistas estão con-
vencidos: até o século XX, os oceanos vinham con-

seguindo absorver a maior parte do aquecimento da 
temperatura na Terra, reduzindo o impacto do aqueci-
mento, mas o limite está chegando e, com ele, o início 
de um círculo vicioso. A maior concentração de CO2 na 
atmosfera vem causando acidificação dos mares, que 
tendem, por sua vez, a reduzir a sua capacidade de 
captar CO2, acelerando o aquecimento global.

Especialista no tema, o pesquisador Edmo Cam-
pos, do Instituto Oceanográfico da USP, diz que os 
mares demoraram a responder ao aquecimento, mas 
agora estão sendo atingidos pelos efeitos colaterais 
da ação do homem. 

Nesse aspecto, a grande conclusão do relatório em 
Estocolmo – o último relatório é de 2007, e, agora, sete 
anos depois, esse relatório está sendo divulgado –, a 
grande informação e o grande consenso da comunidade 
científica é que a mudança climática que nós estamos 
experimentando é antropogênica, ou seja, é promovida 
pela ação do homem; são ações antropogênicas e são 
resultados da ação do homem. Segundo os cientistas, o 
levantamento permite concluir que o oceano está sofren-
do alterações em várias de suas propriedades. Estamos 
falando de dois terços do Planeta e essas alterações são 
as maiores e ocorreram nos últimos 40 anos.

Então, queria afirmar aqui que essas alterações 
são provocadas especialmente pela queima de com-
bustíveis fósseis. Esse é o grande problema dos países 
desenvolvidos. No caso do Brasil, a nossa contribuição 
maior para o aquecimento global era diretamente vincu-
lada ao desmatamento. Temos uma matriz energética 
importante, temos no Brasil também o uso de com-
bustível como o álcool. O certo é que a contribuição, 
o que dava um destaque negativo ao nosso País era o 
desmatamento especialmente na Amazônia. O Brasil 
tem reduzido o desmatamento nos últimos anos, basta 
ver que chegamos a ter 29 mil quilômetros quadrados 
de desmatamento por ano, o que é algo assustador em 
qualquer país do mundo, mesmo em um país continen-
tal como o nosso, e esse desmatamento foi reduzido 
a 4 mil quilômetros quadrados.

Daqui a pouco, no seminário, vamos ter provavel-
mente a presença da Ministra Izabella Teixeira. 

Essa mudança forte no desmatamento come-
çou a ocorrer no governo do Presidente Lula, ainda, 
à época, com a Ministra Marina Silva. Depois, com o 
Ministro Minc, seguimos tendo uma forte redução e, 
agora, com a Ministra Izabella, estamos tendo a redu-
ção mais difícil, porque sair do caos em que vivíamos 
para uma situação razoável, boa não é tão complexo 
assim, mas seguir reduzindo o desmatamento, como a 
Ministra Izabella pegou, próximo de seis mil quilômetros 
quadrados por ano e reduzir para quatro mil quilôme-
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tros quadrados no Governo da Presidenta Dilma, é um 
feito que nos coloca em destaque diante do mundo.

Pude acompanhar a Assembleia Geral das Nações 
Unidas neste ano, e o discurso do Secretário-Geral da 
ONU, Ban Ki-moon, era de uma nota só. Era o discurso 
da preocupação com a mudança climática, informando 
que vai fazer, em setembro de 2014, uma conferência 
só sobre mudança climática em Nova Iorque, com os 
dirigentes nas nações que compõem as Nações Unidas.

Por si só, isso já é razão suficiente para enten-
dermos que esse é um tema que não pode sair das 
preocupações. Lamentavelmente, mesmo a grande im-
prensa não tem dado, no nosso País, mais atenção que 
dava a esse tema. A imprensa, que, com a divulgação, 
com as denúncias sobre as destruições, ajudou tanto 
para que o Brasil pudesse reduzir o desmatamento, 
mas exatamente, talvez por isto, por termos vencido, 
nós, brasileiros, ou estarmos vencendo o problema do 
desmatamento, das emissões, o Brasil, certamente, 
será um dos poucos países do mundo que terá cum-
prido as metas voluntárias de redução das emissões 
de gases que causam o efeito estufa antecipadamente.

A Presidenta Dilma, que foi a porta-voz – na época, 
era Ministra do governo do Presidente Lula –, assumiu 
os compromissos, e o Brasil está cumprindo antecipada-
mente aqueles compromissos de redução das emissões. 
Assim, colaborando para que não haja uma mudança na 
temperatura do Planeta maior que dois graus, o Brasil ele-
va a sua autoridade, mas, exatamente pelas conquistas, 
esse tema deixa de fazer parte da ordem do dia.

Acho que é aí que entra o mérito deste seminário 
“Clima em Debate – Conferência de Legisladores so-
bre Mudanças Climáticas”, que reúne gente de todo o 
Brasil, pesquisadores, professores, técnicos, estudio-
sos e Parlamentares, debatendo esse tema que pre-
cisa estar mais e mais presente na vida de todos nós.

Os dados da comunidade científica não deixam 
nenhuma dúvida: as populações mais pobres, as re-
giões mais pobres do mundo são as que mais vão ser 
penalizadas com essa alteração, que já está ocorrendo. 

Eu, ainda Governador do Acre, em 2005, expe-
rimentei uma das maiores tragédias que eu já vi, um 
dos maiores desastres ambientais que já vi. 

Fiz curso de Engenharia Florestal e sempre apren-
di que não existe incêndio em floresta tropical. E foi 
exatamente o que ocorreu no Acre em 2005. E por 
que ocorreu? Porque ocorreu uma mudança radical 
no regime de chuvas, cinco anos de alteração, e, sem 
água, a região do Acre virou uma fogueira, virou uma 
concentração de um combustível, e a floresta pegou 
fogo. Foram centenas de milhares de hectares de flo-
resta pegando fogo. Era uma cena terrível. 

Hoje, o cientista Foster Brown me mostrou dados 
na conferência de que aquela seca, aquele incêndio, 
afetou uma área de 70 milhões de hectares, cinco ve-
zes a área do Estado do Acre. 

Quando se olham os gráficos, é possível ver cla-
ramente o período sem chuva, o fenômeno – no caso, 
o desastre natural – e, depois, agora, o regime de chu-
vas voltando. E por que isso? Porque o Acre está bem 
abaixo da Cordilheira dos Andes. E por que é que os 
oceanos estão tendo um aumento do seu nível? Por 
conta do degelo. Então, nós temos uma operação em 
cadeia: a atividade humana fazendo com que gases 
ocupem a atmosfera, desequilibrando o equilíbrio que 
havia entre o período de inverno, o período de verão, 
a temperatura, o regime de chuvas. 

Alterando isso, nós temos, então, uma mudan-
ça na temperatura, degelo, mais água nos oceanos e 
um aumento do nível dos mares. E é isso o que nós 
estamos vendo. 

Onde está a permanente e constante garoa de 
São Paulo? Neste ano, voltou um pouco de garoa, de 
frio, mas a temperatura e a chuva, na cidade de São 
Paulo – é só acompanhar os noticiários –, quando nada, 
mudaram de intensidade, concentram-se mais, tudo 
em decorrência dessa ocupação que se dá. 

Imagine, num raio de 50 quilômetros, você fazer 
uma absurda transformação, impermeabilizando – não 
há mais infiltração de água –, estabelecendo uma co-
bertura do solo que acumula calor. 

É óbvio que isso interfere no microclima, interfere 
no regime de chuvas, gerando um processo em cadeia 
que é uma ameaça concreta ao mundo. 

Então, quero agradecer, Srª Presidenta, a tole-
rância e apenas fazer esse registro. Vou ficar um pouco 
mais na sessão e vou voltar para o encerramento do 
seminário promovido pela Comissão Mista sobre Mu-
danças Climáticas, da Câmara e do Senado.

É importante registrar que o nosso Parlamento 
é um dos poucos do mundo que tem uma comissão 
mista que trabalha com esse tema. E vou, obviamen-
te, acompanhar o encerramento dessa conferência 
por entender que se trata de uma prioridade para nós 
todos, legisladores, para nós todos aqui alertarmos a 
população, acendermos a luz amarela, mesmo num 
País que está cumprindo e fazendo a sua parte. Mas, 
mesmo o Brasil fazendo a sua parte, estamos longe 
de ter alguma salvaguarda porque o ar que respiramos 
não tem fronteira, as águas muito menos, o regime de 
chuva menos ainda, a temperatura nem pensar. 

Então, se os outros não fizerem a parte deles, 
vamos pagar também e um preço muito caro, porque 
a comunidade científica encerra, estabelecendo o 
convencimento de que na América do Sul vai haver 
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grandes transformações se não se der um basta nos 
mecanismos que levarão a uma mudança do clima 
na Terra acima de dois graus. E temos que apressar o 
passo nesse sentido porque a tentativa de barrar esses 
mecanismos para não permitir que o aumento de tem-
peratura supere dois graus também só terá resposta no 
Planeta Terra com um tempo. Então, décadas depois 
de fazermos tudo certo é que vamos colher algum re-
sultado e, com isso, impedir essa mudança no clima, 
que será de longe, aí sim, uma grande catástrofe. 

Para evitarmos, ainda há tempo. O debate, a de-
núncia, o ouvido atento, a leitura também meticulosa e 
uma conversa e um debate com a comunidade cientifica. 
Por isso que acho que o próprio Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Ban Ki-moon já entendeu, já incorpo-
rou, está chamando um seminário para setembro do 
ano que vem dos líderes, dos dirigentes, dos governan-
tes, de todo o mundo para debater mudança climática.

E hoje, graças à iniciativa dos colegas – e volto 
a repetir –, colegas como a Senadora Vanessa, nós 
estamos realizando essa Conferência sobre Mudanças 
Climáticas, no auditório Petrônio Portella, na Câmara 
dos Deputados. Pretendo estar lá daqui a pouco, ou-
vindo e participando junto com a Ministra do Meio do 
Ambiente, Izabella Teixeira.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/

PSDB – GO) – Agradeço ao Senador Jorge Viana e o 
cumprimento pelo seu discurso, e passo-lhe a Presi-
dência desta sessão.

A Srª Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da pala-
vra a Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de aproveitar a oportunidade para, em nome da Ban-
cada do Centro-Oeste, relatar aos nobres colegas Se-
nadores e Senadoras sobre a audiência que nos foi 
concedida no dia de ontem pelo Exmo Sr. Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega.

Acompanhada dos colegas Senadores dos Es-
tados da Região Centro-Oeste, apresentei ao Ministro 
Mantega a necessidade urgente de providenciarmos 
mais recursos para o financiamento do desenvolvimen-
to econômico de nossos Estados.

Dispomos atualmente, na Região Centro-Oeste, 
do FCO, do FDCO e dos recursos do BNDES, no Pro-
grama de Sustentação do Investimento.

Deixamos a audiência com três propostas con-
cretas de aumento dos recursos para investimento no 
Centro-Oeste: migração de projetos do FCO para o 
recém-implementado FDCO; remanejamento de recur-
sos dentro do próprio FCO no caso de não utilização 
em algum Estado ou Distrito Federal; e atendimento 
de alguns projetos do Estado de Mato Grosso com 
recursos do Fundo do Norte.

Foi proposto pelo Senador Blairo Maggi que o 
Governo crie um fundo equalizador, para que os fundos 
privados possam aplicar em projetos de investimen-
tos na Região Centro-Oeste. O Governo faria apenas 
a equalização da taxa de juros, o que significa que o 
capital principal dessa operação não impactaria nas 
contas públicas do Governo.

Todas essas soluções abrem mais espaço para o 
financiamento de atividades produtivas na região Centro-
-Oeste, que cresce bem acima da média nacional e pre-
cisa, portanto, de mais recursos para o setor produtivo.

Continuaremos trabalhando, Sr. Presidente, para 
levar ao Centro-Oeste os recursos de que necessita. 
Quem sabe tenhamos, num futuro próximo, um banco 
de desenvolvimento da Região, cuja iniciativa, de minha 
autoria, tramita na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, eu gostaria de abordar um segun-
do assunto desta tribuna, porque ao longo deste ano 
usei esta tribuna, frequentemente, para falar sobre as 
questões relativas aos gargalos da infraestrutura do 
País, sobre os caminhos e descaminhos da macroe-
conomia, enfim dos problemas ora enfrentados pela 
gestão das políticas públicas. São todas questões que 
afetam o desenvolvimento do Brasil e, por consequên-
cia, a qualidade de vida de nossa população.

Nesta semana, em que se comemora o Dia do 
Professor, quero centrar-me em tecer considerações 
sobre outro gargalo para o desenvolvimento brasileiro, 
que é a qualidade da educação. Esse gargalo é impe-
ditivo de todos os outros avanços.

Todos aqueles que pensamos o Brasil não quere-
mos mais ouvir aquela frase desgastada de que somos 
o país do futuro. Não é sem motivo que o eminente 
educador brasileiro Moacir Gadotti, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, afirma “que 
o conhecimento tem presença garantida em qualquer 
projeção que se faça do futuro. Por isso há um consen-
so de que o desenvolvimento de um país está condi-
cionado à qualidade de sua educação”.

No mês em que se comemora o dia do Profes-
sor, estamos às voltas com greves de professores em 
vários Estados e Municípios, clamando por melhores 
condições de trabalho e por planos de cargos e salários 
mais dignos. Mais do que isso, somos surpreendidos 
pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 
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Domicílio, de 2012, (PNAD) que nos informa que pela 
primeira vez, em 15 anos, a taxa de analfabetismo teve 
um aumento. De fato, em pleno início do século XXI, 
na era da informação, o Brasil, país emergente, que 
se coloca entre as mais fortes economias do mundo, 
anuncia que a sua taxa de analfabetismo parou de cair.

Em números absolutos, temos 13 milhões de 
analfabetos entre as pessoas de 15 anos ou mais de 
idade. O nordeste do Brasil concentra mais da metade 
desse contingente, ou 7 milhões de pessoas.

Além disso, temos mais de 19 milhões de pessoas, 
de dez anos ou mais, com apenas um ano de instrução.

Quase que simultaneamente às pesquisas da 
PNAD, foi divulgado, no inicio de outubro, o Relatório 
sobre o Capital Humano, um ranking global organizado 
pelo Fórum Econômico Mundial.

O relatório avalia as condições para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional em 122 países e a impor-
tância do desenvolvimento dessas habilidades no desem-
penho de suas economias. O Brasil ocupa o 57° lugar 
entre os 122 países considerados. Segundo o relatório, 
oferecemos razoáveis condições para o desenvolvimen-
to pessoal e profissional das pessoas em nosso País.

Entretanto, quando analisamos cada um dos pi-
lares do índice do capital humano constatamos que 
ainda temos um longo caminho a percorrer, especial-
mente na educação.

Embora, no ranking geral, estejamos no 57º lugar, 
no quesito educação amargamos o 88º lugar. Quan-
do o quesito é a qualidade da educação, a situação 
é ainda pior. Na qualidade do sistema educacional, 
estamos em 105º lugar de 122 países. Na qualidade 
das escolas primárias, estamos em 109º lugar. E no 
quesito qualidade do ensino de matemática e ciências, 
estamos em 112º lugar entre 122 países.

Esses números nos mostram que ainda temos 
um longo caminho a percorrer. É preciso que o Go-
verno, finalmente, assuma a responsabilidade com a 
qualidade da educação.

Discutimos, nesta Casa, o Plano Nacional de 
Educação, com validade de dez anos. O Governo apre-
sentou um conjunto de 20 metas, entre as quais estão 
proposições anacrônicas, já que, há mais de uma dé-
cada, estávamos trabalhando pela qualidade da educa-
ção básica e infantil, com a elevação da escolaridade 
média da população e da taxa de alfabetização, além 
da valorização dos profissionais de educação. Porém, o 
Plano Nacional de Educação apresenta poucas metas 
de qualidade e nenhuma meta de melhoria da gestão 
em educação.

Tenho defendido publicamente que, a par dos 
recursos financeiros, precisamos de esforços concen-
trados também na melhoria da gestão da educação. E 

essa gestão de educação, mesmo na época das tec-
nologias avançadas, não pode desconsiderar a figura 
do professor. São eles que ainda dão o diagnóstico do 
que as crianças sabem e não sabem e receitam o que 
é preciso ser feito. Afinal, a educação é uma atividade 
de pessoa para pessoa. 

Meus cumprimentos, pois, a todos os professores. 
Meu desejo de que os professores possam deixar as 
ruas e voltar às salas de aula, que é o ambiente onde 
eles se sentem realizados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senado-
ra Lúcia Vânia.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação 
que uso da palavra para registrar que a comissão mista 
de regulamentação da Constituição brasileira acaba de 
concluir a sua reunião, e nós aprovamos, por unanimi-
dade, o texto apresentado por mim que regulamenta o 
combate ao trabalho escravo, caracterizando e punin-
do com rigor o trabalho escravo ou o trabalho análogo 
a escravo. Ao mesmo tempo em que agimos com rigor 
combatendo o trabalho escravo, também definimos, 
com muito rigor e muita nitidez, o que pode ser con-
siderado ou não trabalho escravo ou trabalho análogo 
ao escravo, exatamente para não gerar a insegurança 
no âmbito do setor produtivo. Nós temos de combater o 
trabalho escravo ou análogo a escravo que ainda existe 
no Brasil. Essa é uma verdade. 

Quero aqui registrar o excelente trabalho dos fiscais 
do trabalho, do Ministério do Trabalho, de todos os seg-
mentos da sociedade envolvidos nesse combate, mas 
nós temos de punir, efetivamente, aqueles que transgri-
dem nessa ótica, nesse posicionamento, e tratar, dentro 
da legislação trabalhista, outros aspectos que podem 
ser um tipo de infração comum à legislação trabalhista.

Aprovamos o projeto que regulamenta a emen-
da constitucional. Portanto, aprovando esse projeto, 
nós estamos aptos, Senador Jorge Viana, a votar a 
emenda constitucional que já foi aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça e que aguarda votação 
aqui, no plenário. Havia uma preocupação de todos os 
setores produtivos – e, aqui na Casa, de Senadores e 
Senadoras – de que apenas a emenda constitucional 
configurando o trabalho escravo, mas sem uma regula-
mentação precisa, pudesse gerar distorções, anomalias 
e prejuízos ao setor produtivo brasileiro. 

Nós, então, atendemos ao anseio de todos os 
segmentos produtivos e também daqueles que não 
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querem o trabalho escravo. É importante que se diga 
isto: o produtor brasileiro não quer o trabalho escravo; 
o produtor brasileiro não quer irregularidade; o produtor 
brasileiro, hoje, é uma referência de produção no mun-
do. Está aí a nossa balança comercial a demonstrar a 
importância da produção agrícola e agroindustrial no 
nosso País. Então, nós demos um passo importante.

Eu quero aqui registrar, neste trabalho, a participa-
ção do Senador Aloysio Nunes, do Senador Pedro Ta-
ques, e o trabalho exaustivo também do Senador Walde-
mir Moka, do Senador Blairo Maggi e da Senadora Kátia 
Abreu, que interagiram com a Comissão e agora fazem 
parte dela, exatamente para que pudéssemos chegar a 
este ponto de equilíbrio, a este ponto de responsabilidade 
para que, agindo com rigor, nós tenhamos a condição de 
configurar com nitidez o combate ao trabalho escravo.

Eu ouço, com satisfação, o aparte do Senador 
Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) 
– Senador Romero Jucá, ao tempo em que parabenizo 
V. Exª, que conseguiu fazer um texto que, tenho certeza, 
dá garantias para impedir o chamado trabalho escravo, 
lembro que ao produtor brasileiro – e V. Exª já disse – que 
a nós, produtores, não interessa essa questão, porque 
isso só atrapalha de qualquer forma. O Brasil aparece, 
hoje, em um ranking de 100 países que ainda têm índice 
de trabalho escravo, mas eu tenho certeza de que esse 
índice é construído em cima de alguma coisa análoga 
a trabalho escravo. Essa é a verdade. Agora, V. Exª fala 
de um texto em que são tomadas precauções, porque 
o produtor não quer e não admite o trabalho escravo. 
Nós apenas e tão somente queremos uma legislação 
que seja clara e que defina o que é trabalho escravo. E 
aí nós vamos votar a PEC. Tenho certeza de que isso 
vai ajudar, tanto os trabalhadores rurais, como também 
os produtores rurais. Então, parabenizo V. Exª. Acho que 
o texto, na minha avaliação pessoal, foi bem conduzido. 
Várias pessoas dele participaram, inclusive o Senador 
Pedro Taques, que contribuiu com ele e é um jurista, ali-
ás, vindo do Ministério Público. Eu gostaria até de ouvi-
-lo a respeito disso, mas que me parece ser insuspeito 
em relação ao texto que foi produzido. Mais uma vez, 
quero dizer que este trabalho começou com o relatório 
do Senador Aloysio Nunes, que colocou com clareza o 
acordo que foi feito de que só votaríamos a PEC após 
uma definição concreta do que seria trabalho escravo. 
E V. Exª hoje, nessa Comissão Especial, acabou apro-
vando o seu texto. Parabéns a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB – 
RR) – Agradeço o aparte de V. Exª.

Quero registrar ao Presidente Renan Calheiros 
que a sua solicitação foi cumprida. O Presidente Renan 
Calheiros solicitou à Comissão que nós votássemos com 

presteza o texto do trabalho escravo, essa regulamenta-
ção, e agora o texto está aprovado e vem para o plenário 
do Senado. Portanto, Senador Renan Calheiros, V. Exª 
poderá pautar a votação tanto da emenda constitucional 
relatada pelo Senador Aloysio Nunes quanto do texto da 
regulamentação da emenda constitucional relatado por 
mim. Portanto, o trabalho do Senado está feito.

Nós vamos votar esta matéria. A emenda seguirá 
para a promulgação, e o texto do projeto de lei regula-
mentando irá à Câmara dos Deputados para ser vota-
do. E nós faremos o apelo necessário ao Presidente 
Henrique Eduardo Alves, no sentido de que ele possa 
votar também rapidamente esse texto.

O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC. Fora do microfone.) – Quando pode ser pautado?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB – 
RR) – Pode ser pautado na próxima semana. O texto já 
está pronto e ficará a critério de V. Exª a data da votação.

Gostaria de registrar também que essa comis-
são de regulamentação dos textos constitucionais, 
Sr. Presidente, apresentou hoje o relatório para re-
gulamentar o direito de greve no setor público. Nós 
apresentamos, hoje, uma proposta calcada em várias 
propostas apresentadas, como a do Senador Aloysio 
Nunes, do Senador Paulo Paim e de diversos Depu-
tados. Nós consolidamos a proposta e apresentamos 
à Comissão, hoje, um texto que regulamenta o direito 
de greve e os procedimentos de greve no setor público.

Foi concedida vista de 15 dias, e, daqui a 15 dias, 
nós pretendemos votar também esse texto, porque essa 
é uma cobrança constitucional. Há 25 anos, a Constitui-
ção determinou que a greve no serviço público deveria 
ser regulamentada e, nesses 25 anos, infelizmente o 
Congresso não fez essa regulamentação.

A Comissão da qual todos nós fazemos parte fez 
esse trabalho. Apresentamos o trabalho hoje e, daqui a 
15 dias, aguardamos a contribuição do Governo Fede-
ral, das centrais sindicais, dos sindicatos, dos governos 
estaduais. Eu tenho insistentemente solicitado essas 
contribuições exatamente para melhorar o texto, mas 
as contribuições até agora não vieram, e nós estamos 
seguindo com a nossa atribuição.

Diz o Senador Aloysio Nunes que o texto está 
bom. O Senador é suspeito porque grande parte do 
texto é de sua autoria, mas, sem dúvida nenhuma, é 
um texto equilibrado, é um texto que protege o traba-
lhador do serviço público e também a sociedade, que 
paga o serviço público.

Esse texto é um texto moderno, é um texto que 
prevê, efetivamente, uma regulamentação condizente 
com a realidade brasileira.

Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer.
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Eu gostaria de agradecer ao Presidente Cândido 
Vaccarezza, que tem conduzido com presteza, com 
equilíbrio, com responsabilidade, a presidência des-
sa Comissão, e a todos os colegas que têm trabalha-
do na Comissão junto conosco e apresentado essas 
propostas. Nós podemos dizer que, num curto espaço 
de tempo, a Comissão tem criado normas, projetos, 
propostas para serem votadas, que complementam a 
Constituição brasileira, que completou 25 anos.

Era esse o registro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço ao Senador Rome-
ro Jucá.

Nós, ontem, tivemos a oportunidade de, no IDP, 
participar de um congresso que teve como palestrante 
o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
Na oportunidade, nós falamos sobre o desempenho 
dessa Comissão Mista do Congresso Nacional que 
propõe a regulamentação da Constituição Federal e 
a consolidação das leis, também, dos milhares de di-
plomas legais.

Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Senador 
Romero Jucá. 

Dessa forma, com o seu anúncio, nós temos já 
pronta para ser votada essa matéria sobre a qual há 
uma cobrança muito grande do nosso País, que é o 
trabalho escravo.

Eu concedo a palavra ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu queria pedir a V. Exª que, antes da Ordem 
do Dia, lesse o Requerimento nº 56, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que pede urgência para o PLC 
nº 53, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, 
nós vamos fazer a leitura do Requerimento proposto 
pelos Senadores Pedro Taques e Mozarildo Cavalcan-
ti, que requer, nos termos do art. 338 do Regimento 
Interno do Senado Federal, urgência para votação do 
PLC nº 53, de 2013, que trata da criação de cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções de confiança 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Já passou pela CCJ.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Requerimento será votado 
após a Ordem do Dia.

Senador José Pimentel. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/

PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem 
prejuízo de outras matérias, se V. Exª tiver acordo, eu 
já conversei com o Líder Aloysio Nunes Ferreira, vota-
ríamos na Ordem do Dia de hoje o Item 12, que trata 
da contagem de prazo para fins da Emenda Constitu-
cional 22A, e votaríamos todos os requerimentos que 
não tratassem de desapensamento, ou seja, do Item 
19 em diante, menos o Item 20 e 21, que tratam de 
desapensamento. E tem outro, do Senador Inácio Ar-
ruda, que, logo em seguida, eu passo a V. Exª também 
o número, que trata de desapensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, concordando com 
o encaminhamento proposto pelo Senador José Pi-
mentel, combinar um procedimento com o Plenário 
e com os Líderes Partidários, além do requerimento, 
já aprovado, do Senador Pedro Taques e do Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 

Nós, hoje, votaríamos, na nossa Ordem do Dia, 
o projeto de resolução que determina o envio à Co-
missão de Relações Exteriores das mensagens pro-
pondo perdão e reescalonamento das dívidas de que 
o Brasil seja credor. 

Com relação ao projeto de decreto legislativo 
que susta os efeitos da resolução administrativa do 
TSE, que ontem foi discutida aqui, queria propor aos 
Líderes Partidários um procedimento definitivo para 
ele: que, na quarta-feira, nós colocássemos essa ma-
téria como item da pauta e nós votássemos, antes, 
os requerimentos; e, aí, desde já, ficaria combinado 
que nós apreciaríamos os requerimentos e, se fosse 
o caso, apreciaríamos também a matéria. 

É evidente que o meu Estado tem interesse, 
mas, como Presidente do Senado Federal, eu não 
posso perder a isenção de apreciar essa matéria de-
sapercebidamente pela Casa. De modo que, desde já, 
prepararíamos a inclusão dessa matéria na Ordem do 
Dia da quarta-feira. 

Nós temos alguns requerimentos que terão que 
ser apreciados preliminarmente e, em seguida, se fos-
se o caso, nós apreciaríamos a matéria. 

Era esse o procedimento que eu gostaria de 
propor. 

Outro item da pauta é o projeto de decreto legis-
lativo sobre a programação monetária para o terceiro 
semestre de 2013.

Outro item da pauta de hoje é a última sessão de 
discussão, em primeiro turno, da PEC que dá compe-
tência ao Supremo Tribunal Federal para decidir sobre 
tratados, acordos e atos internacionais, do Senador 
Luiz Henrique. 

Outro item da pauta é a segunda sessão de 
discussão, em primeiro turno, da PEC do Orçamento 
Impositivo.

Outro item da pauta é o projeto de lei da câmara 
que denomina o novo prédio da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Amazonas, da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Há também na pauta o projeto de decreto legisla-
tivo sobre Ato Internacional com o Peru, para combater 
atividades ilícitas nos rios fronteiriços.

E há diversos requerimentos, que, retirados os 
requerimentos de desapensamento, como proposto 
pelo Senador José Pimentel, os demais serão apre-
ciados, e poderão ser apreciados em bloco, se for o 
caso. Verificaremos isso na oportunidade da votação.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Depois, pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, a Senadora Ana 
Amélia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, em primeiro lugar, quero concordar com o 
encaminhamento proposto por V. Exª e, em segundo 
lugar, gostaria de indagar a V. Exª que destino será 
dado a essas propostas de emenda constitucional que 
pretendem criar Tribunais Regionais Federais. Porque 
elas estão na pauta do Senado já há muito tempo, e 
é preciso que tomemos uma decisão, que V. Exª tome 
uma decisão, melhor dizendo, sobre o encaminhamento 
que será dado, uma vez que há pendências judiciais 
ainda que impedem a votação dessa matéria.

Por essa razão, a minha sugestão é que elas 
sejam retiradas de pauta até que o horizonte jurídico 
clareie e que se possa, enfim, deliberar sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Quero concordar com a su-
gestão do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Talvez o 
melhor procedimento fosse, exatamente, apreciarmos 
na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, um 
requerimento propondo uma reavaliação da criação 
desses Tribunais pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Mas aí nós decidiríamos com a Casa toda.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Perfeito.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Suplicy...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu pedi pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... e, em seguida, começare-
mos a Ordem do Dia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu pedi pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, perdão 
novamente. Com a palavra, V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Sem revisão da oradora.) – Eu prestei atenção ao 
que o Senador José Pimentel sugeriu em relação a 
desapensamentos e a alguns requerimentos. Ontem, 
na sessão deliberativa, apresentei um requerimento, 
e já houve o processado pela Presidência da Mesa 
junto à Comissão de Constituição e Justiça para o 
Projeto nº 335, de autoria do Senador Luiz Henrique 
da Silveira, para exatamente termos um exame dessa 
matéria que é muito relevante. Já houve entendimento 
junto à Comissão de Assuntos Econômicos e era um 
procedimento necessário para examinar essa matéria 
no conjunto dos temas que estamos tratando do pacto 
federativo. Porque, ontem, demos o encaminhamento e 
ficou de ser votado esse requerimento, hoje, por conta 
da questão relacionada ao processado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós tínhamos, Senadora Ana 
Amélia, estabelecido um critério para apreciação dos 
demais requerimentos. É evidente que este não estava 
posto. E havíamos salvaguardado a votação de todos, 
sem votarmos alguns de desapensamento. Talvez fosse 
o caso de conversarmos com os Líderes Partidários 
especificamente sobre esse requerimento que não es-
tava relacionado, ou podíamos, desde já, colocar esse 
requerimento na pauta da próxima semana. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Agradeço a V. Exª a providência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senadora Ana 
Amélia.

Eu queria comunicar à Casa que determinamos, 
hoje, que a Secretaria de Comunicação do Senado 
Federal distribuísse o clipping de notícias, confeccio-
nado pela Subsecretaria de Opinião Pública, contendo 
informações dos principais periódicos do País. Esse 
novo clipping é completo e substitui a antiga mídia im-
pressa, pela qual o Senado desembolsava uma gran-
de quantia, uma quantia considerável, e que, mais do 

que isso, enfrentava demandas judiciais dos jornais 
em virtude de direitos autorais.

A própria Senadora Kátia Abreu pediu para não 
receber o clipping e, a partir disso, fizemos uma pes-
quisa, uma consulta com todos os Senadores, quando 
a maioria, sobretudo em função da demanda judicial, 
colocou-se pelo cancelamento da mídia impressa.

Portanto, a partir de amanhã, será distribuído aos 
Senadores um clipping da Secretaria de Comunicação 
do Senado Federal.

A demanda judicial é que, como contém conteúdo 
de meios de comunicação, evidentemente a EBC não 
pode comercializar aquele produto. A Folha já ganhou, 
e outros periódicos também entraram na Justiça com 
relação a isso.

Então, para além da despesa do Senado, essa 
questão da demanda judicial foi o que, na verdade, 
mais pesou, e também a pesquisa que nós realizamos 
com os Srs. Senadores.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.

Eu queria aproveitar que o Senador Eduardo Su-
plicy está na tribuna, antes de ele iniciar seu pronuncia-
mento, porque ele também teve uma ativa participação 
numa das mais importantes audiências públicas rea-
lizadas no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais.

Nós discutimos com autoridades de vários se-
tores da área médica, da indústria farmacêutica, com 
representantes dos pacientes que sofrem de uma en-
fermidade chamada mieloma múltiplo, que, na verda-
de, é um tipo de câncer. Essa audiência foi para tentar 
discutir com a ANVISA, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, o registro de um medicamento que 
é reconhecido em 85 países, em praticamente todos 
os países da América do Sul, chamado Lenalidomida.

Eu, o Senador Suplicy e a Senadora Lídice da 
Mata fomos procurados, já no ano passado, por pa-
cientes portadores dessa moléstia, e tomei a iniciativa 
de requerer audiência pública, que foi realizada hoje, 
com a presença da representação da Anvisa. 

O mais importante é que houve, pela primeira vez, 
numa audiência pública, um encaminhamento objetivo 
e prático, pela iniciativa do Presidente da Anvisa, Dr. 
Dirceu Barbano, que ligou para o Senador Waldemir 
Moka, Presidente da CAS, dizendo que virá, na próxi-
ma quarta-feira, para conversar com os Senadores e 
especialistas, Senador Suplicy, para encaminhar uma 
solução para esse problema, que é um problema de 
grande interesse social, de saúde pública e, sobretu-
do, para dar esperança a pacientes portadores dessa 
moléstia chamada mieloma múltiplo.

Portanto, estou extremamente gratificada, assim 
como, sem dúvida, o Senador Suplicy e a Senadora 
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Lídice da Mata, cujo ex-companheiro, o Carlúcio, so-
fre dessa moléstia. As pessoas não podem usar esse 
medicamento, porque não há registro no Brasil. 

Então, a atitude do Dr. Dirceu Barbano e da Drª 
Laura, que esteve lá presente, sinaliza-nos, Senador 
Suplicy, que estamos, sim, enxergando uma luz no fim 
do túnel, por essa atitude.

Valeu a pena, e eu queria fazer esse registro 
público, porque acho que é extremamente relevante a 
iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais.

Muito obrigada, Presidente.
Obrigada, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, eu 
concedo a palavra a V. Exa para uma comunicação 
inadiável, na forma do Regimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Eu pensei que fosse como orador inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Porque nós vamos começar a 
Ordem do Dia. Já são 16h14. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Eu justamente iria começar por 
elogiar a iniciativa da Senadora Ana Amélia e tam-
bém a iniciativa do Senador Waldemir Moka, com o 
apoio de todos nós e da Senadora Lídice da Mata, de 
na próxima quarta-feira recebermos, no gabinete do 
Senador Waldemir Moka, o Presidente da Comissão, 
o Dr. Dirceu Barbano, para que, como Presidente da 
Anvisa, possa ouvir todos os argumentos que foram 
colocados hoje, na audiência, para, possivelmente, a 
Anvisa reconsiderar a decisão efetivada, uma vez que, 
afinal de contas, são pessoas com doenças de gravi-
dade, com sérios sintomas, que devem tomar o remé-
dio considerado por eles o mais eficaz. Esse remédio 
é caríssimo e o acesso a ele está sendo dificultado. 

Com a eventual autorização da Anvisa, se isso for 
possível, o remédio, em vez de custar R$16 mil, custa-
rá, conforme V. Exa citou, R$2.400, o que sensibilizou 
todos nós ali presentes, inclusive a Dra Laura, farma-
cêutica que representou a Anvisa e estava disposta a 
falar de possibilidades de reconsideração. 

Espero que tenha êxito. Certamente, todas aque-
las pessoas que contraíram essa doença ou seus pa-
rentes estão, hoje, mais esperançados a respeito do 
desfecho que vai acontecer. 

Parabéns, Senadora Ana Amélia. 
Hoje, Presidente Renan Calheiros, eu tinha me 

preparado para falar como orador. Continuando o diá-
logo que estabeleci com o meu colega de São Paulo, 
o Senador Aloysio Nunes, eu vou falar sobre a violên-
cia em São Paulo. 

Há cerca de três semanas, eu passei num acam-
pamento que alguns dos manifestantes haviam colo-
cado na frente da Assembleia Legislativa. Sentei-me 
lá junto às barracas, conversei por uma hora e meia 
com alguns jovens e disse a eles que estava disposto 
a com eles dialogar. 

Posteriormente, um desses rapazes, uma moça 
e outro amigo vieram me visitar em minha residência e 
eu disse a eles: “Olha, se vocês quiserem, podem me 
escrever um texto para que eu melhor possa compre-
ender”. E um desses rapazes, o Danilo, encaminhou-
-me nessa quarta-feira uma mensagem eletrônica. 
Vou citar algumas passagens, só para que possamos 
compreender um pouco o sentimento desses pessoas 
para, depois, refletir a respeito.

Abrindo aspas para o Sr. Danilo, um dos integran-
tes do Black Blocs, ele disse:

A violência militar e a defesa do patrimônio 
especulativo em detrimento dos direitos civis 
estão consolidados na República Federativa 
Brasileira desde a sua proclamação, repúbli-
ca essa que não surgiu do clamor popular, 
tampouco teve participação do povo na sua 
construção, mas que se deu através de um 
Golpe Militar, no dia 15 de novembro de 1889.
O autoritarismo presente hoje na relação entre 
a Polícia Militar e a população nos remete a 
uma pergunta: “Por que a segurança pública no 
Brasil ainda é militarizada?” – Simplesmente 
porque há uma guerra interna e histórica da 
“nação” contra seu próprio povo.

Prosseguindo um pouco mais adiante:

A segurança pública não deve ser uma exten-
são das Forças Armadas, servindo a reboque 
da contraditória Lei de Segurança Nacional. De-
cidimos pelo fim dessa república militar, onde 
as autoridades, seja em períodos ditatoriais 
como à luz da democracia, sentenciam uma 
ideologia fascista, onde o povo trabalhador é 
colocado como ameaça à soberania nacional, 
justificando todo abuso de poder, tantas tor-
turas em delegacias, o massacre de negros e 
pobres nas periferias, um sistema carcerário 
desumano, aonde a exclusão social é acentua-
da ainda mais, o genocídio étnico de centenas 
de tribos nativas, o desaparecimento de civis 
inocentes e etc.

Um pouco mais adiante:

Em reposta a tanta violência, a sociedade ci-
vil, a juventude e os trabalhadores indignados, 
por trás de um capuz negro, reagem de uma 
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forma não essencialmente violenta, pois não 
sequestram, não torturam e nem matam, como 
é a prática extraoficial das milícias militares. 
Esses mascarados estão apenas se defenden-
do de uma polícia que carrega em seu cerne 
o autoritarismo assassino do Regime Militar, 
e que não conseguiu assimilar os direitos con-
quistados pela democracia vigente.
Exigimos o fim da Polícia Militar e sua mentali-
dade fascista que condecora quem mata pobre 
e coloca uma estrela em seu brasão a cada 
massacre feito em levantes populares. Não 
suportamos mais tantos tapas na cara, tantas 
coturnadas em porta de barracos, estupros 
como forma de intimidação, como o ocorrido 
na reintegração de posse da comunidade de 
Pinheirinho.
Exigimos justiça, e que os torturadores de 
ontem e de hoje sejam punidos pelos crimes 
cometidos contra a humanidade.(Fecho aspas)

Permita-me Senador Aloysio Nunes Ferreira...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/

PSDB – SP) – É que eu estou indignado. Realmente 
eu estou indignado que um fascista, um fascista, esse 
tal Danilo venha nos dar lições de democracia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sei!

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – O que V. Exª está fazendo aqui é repro-
duzir da tribuna do Senado um texto contra a ordem 
democrática. O que está havendo aí...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Agora eu vou falar da minha... Eu estou 
citando um membro do Black Bloc, não para, de forma 
alguma, ser a favor dele nem concordar. Eu deixei claro 
isso. E reitero isso.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Ah! Sei. Perfeito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Aliás, sobre a atuação dos Black Bloc, 
o cientista político Márcio Sales Saraiva, da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro, no Blog Vi o Mundo, 
do Jornalista Azenha, em 9 de outubro último, publicou 
uma reflexão que guarda relação em boa parte com 
a minha avaliação. Diz ele, Márcio Salles Saraiva, da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro:

Existe algo que foge ao nosso controle. A ci-
ência política chama de consequências não 
intencionais de uma ação racional. Em outras 
palavras, a ação é racionalmente correta, lógi-
ca, tem um sentido A, mas, sem desejar, acaba 
alcançando um objetivo não desejado, que é Y.

Na minha avaliação os Black Blocs estão que-
rendo uma coisa, mas acabam prejudicando 
o seu próprio objetivo expresso.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Quer dizer, são racionais... Só para eu 
entender. A ação dos Black Blocs, o senhor considera 
que eles são racionais? Eles são pessoas do bem?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Não! Eles podem ter até intenções, 
por exemplo, de busca da justiça. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Dando marretadas, jogando bombas...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – O que eu estou procurando dizer 
em algumas ocasiões é que avalio que as suas inten-
ções acabam pelas práticas violentas sendo contra-
producentes aos seus próprios objetivos. É isso que 
eu quero dizer. 

Prossegue, então, o Professor Márcio

Com isso, quero falar dos Black Blocs e sua 
atuação no interior dos movimentos sociais e 
grevistas.
Eu não tenho dúvidas que a intenção dos jo-
vens militantes dos Black Blocs é positiva, do 
ponto de vista da esquerda socialista.
Afinal, eles se inspiram em fontes anarquistas, 
são contra a opressão estatal e seu braço re-
pressivo, procuram “abrir caminhos” quando 
os aparelhos repressivos impedem a passa-
gem dos protestos e passeatas. Além disso, 
têm uma ação “protetora” diante dos ativistas, 
especialmente aqueles e aquelas que são atin-
gidos pela repressão policial. Tudo isso é belo.
Os Black Blocs realizam uma catarse coletiva 
ao destruir agências bancárias (símbolos da 
ganância do capital financeiro) e prédios pú-
blicos do poder (afinal, os “políticos” são mal 
vistos mesmo).
Com tudo isso, há um clima simpático a essa 
jovem organização dentro dos movimentos 
sociais.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – 

“Diante desse quadro, é compreensível que a 
violência dos Black Blocs goze de relativa sim-
patia entre os movimentos sociais, até mesmo 
em alguns setores da população. Ouço vozes 
nas ruas que clamam: “Tem mais é que quebrar 
tudo mesmo, políticos e banqueiros são todos 
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safados e ladrões”. [Às vezes se ouve isso, e 
eu não estou de acordo de maneira alguma.]

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu sei que V. Exª está repelindo...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Permita-me concluir. Não será tão longo.

Compreender não significa apoiar. Quando 
analisamos mais detidamente o fenômeno 
Black Blocs, na versão tupiniquim, percebe-
mos algumas características preocupantes:
1. Até agora não apresentaram nenhum projeto 
de poder popular. Simplesmente adotam uma 
violência quase romântica – pois não são guer-
rilheiros organizados em torno de um programa 
revolucionário – com paus, pedras, coquetéis, 
fogos de artifícios e marretas.
2. As imagens de destruição, lixos queimados 
e rostos escondidos que os Black Blocs apre-
sentam mais assustam a população em geral 
do que ganham a adesão das massas.
3. Os Black Blocs não somente atuam na defe-
sa dos movimentos sociais – o que é positivo -, 
mas acabam provocando os policiais, criando 
o clima propício para a ação repressiva. Como 
eles não têm número suficiente nem organiza-
ção para enfrentar os aparatos repressivos, o 
saldo final é de frustração e aparente vitória 
da polícia que, para o senso comum, começa 
a se transformar em “heróis da ordem”.
4. A visão antipolítica dos Black Bloc pode 
favorecer um clima fascista que generaliza 
todos os políticos eleitos e todos os partidos 
políticos como “instrumentos do capital”. Com 
essa generalização simplista, cria-se um clima 
favorável para idéias do tipo “fim do Congresso 
Nacional” e regimes de força, bem ao contrário 
do anarquismo clássico, que prega uma ideo-
logia de fim do Estado e autogoverno popular.
5. Incentivar ações contra a polícia e focar nisso 
é não perceber que os aparatos repressivos 
são do Estado. O Estado é repressor, policiais 
são usados para isso. 

A despeito da mediocridade do argumento de 
que estamos apenas cumprindo ordens, ele encerra 
algo de verdadeiro: a PM não é alvo, e sim o Estado 
e os seus gestores.

Sem um projeto ético-político objetivo que dê um 
assunto mais amplo para as suas ações, os Black Blocs 
acabam se resumindo em um movimento jovem de in-
dignação, revolta e ódio, sem nenhum processamento 
político possível, afinal queimar lixos não contribui para 
nenhuma revolução, em sentido marxista.

É nesse ponto que as ações violentas dos Black 
Blocs, mesmo sem o desejarem, acabam ajudando 
os governos a se colocarem como os “arautos da or-
dem” e defensores do povo contra o “vandalismo dos 
mascarados”.

A tática – sem estratégia – dos Black Blocs for-
necem as imagens e os argumentos que as forças 
mais reacionárias da direita precisam para legitimar 
a repressão estúpida e brutal contra os movimentos 
de greve e protestos dos estudantes e das classes 
trabalhadoras. 

Ora, pelo texto do Sr. Danilo, a ação violenta 
dos Black Blocs é uma reação à existência da polícia 
militarizada. Julgam que a polícia não pode ser mili-
tar. Pois bem, até há proposições legislativas no Con-
gresso Nacional, como a proposta do ex-Constituinte 
Dr. Hélio Bicudo, que merece todo o nosso respeito, 
para a unificação das polícias civil e militar, retirando 
do novo órgão a característica militar. Mas a pergunta 
que é natural de se fazer é: se a legislação for modifi-
cada, pondo fim à existência da polícia militar, as ações 
violentas não mais ocorrerão?

É imperioso que analisemos com atenção o texto 
desse cientista Marcio Sales Saraiva, porque, a des-
peito de eventuais boas intenções dos Black Blocs, 
suas ações violentas acabam legitimando, na opinião 
pública, as ações policiais, alimentam o medo do senso 
comum, além de ajudarem a desmobilizar a sociedade, 
que deseja mudanças...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... na atual política brasileira.

Tentar compreender não significa apoiar.
Permita.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/

PSDB – SP) – Claro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP) – E compreenda a minha intenção.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/

PSDB – SP) – Eu compreendo, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP) – Eu quero até dizer – eu vou lhe dar o 
aparte imediatamente –, eu quero até transmitir a eles. 
Vejam bem: quando, nas manifestações dos profes-
sores, dos bancários, dos estudantes, muitos iam ali 
com seus pais e avós e, às vezes, as crianças. Com 
essa violência, essas pessoas acabam não indo mais 
às manifestações. É algo que faz com que as mani-
festações, que tiveram grande simpatia popular e por 
nós aqui, quando pacíficas, foram saudadas, quando 
violentas, acabem fazendo com que muitos se retraiam. 
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Quero aqui dizer aos Black Blocks, com toda a 
sinceridade, que devem melhorar essa tática porque 
ela estará sendo contraproducente aos objetivos de 
realização de justiça, de construção de um Brasil 
solidário.

Com muita honra, ouço o Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Senador Suplicy, sei que V. Exª não 
tem o mesmo temperamento nem a mesma aptidão 
para a violência que anima esses chamados Black 
Blocks. O problema é que a violência, para a essa 
gente, não é uma tática, mas a essência de sua for-
ma de atuação. Eles são essencialmente fascistas. 
Querem impor pela violência, na marra, suas opini-
ões, são brucutus violentos cuja atuação é incom-
patível com a ordem democrática, incompatível com 
a ordem democrática. A violência, no curso dessas 
manifestações, às vezes ocorre por infiltração deles, 
mas muitas dessas manifestações são promovidas 
com o objetivo já de provocar a balbúrdia e a violên-
cia. Quando um grupo de estudantes do DCE da USP, 
desse mesmo partido que promoveu a ocupação vio-
lenta da reitoria da Universidade de São Paulo, com 
paus, pedras e marretas, convoca uma passeata na 
Avenida Paulista em solidariedade aos professores 
do Rio de Janeiro, obviamente, estão criando uma 
ocasião, deliberadamente, para o desencadeamento 
da violência dos Black Blocks. Há uma ligação ínti-
ma entre essas coisas. Não tenho, aqui, a pretensão 
de imaginar o que se passa pela cabeça desses ra-
pazes, dessas moças, dos chamados Black Blocks, 
nem tenho a menor curiosidade para isso, nenhuma. 
Não sei qual é a motivação deles, mas constato ob-
jetivamente o caráter criminoso da sua atuação. En-
tão, creio que a melhor coisa que podemos fazer para 
eles, para que eles meditem sobre a pertinência dos 
meios em relação aos fins, para que estudem com 
maior cuidado os textos clássicos do anarquismo, do 
socialismo, para que meditem sobre os princípios éti-
cos ideais de organização de uma sociedade, é que 
passem um bom tempo na cadeia, depois de presos, 
processados e condenados, como V. Exª sugeriu on-
tem e com base, por exemplo, na lei que pune o crime 
organizado. Obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes, 
eu, sinceramente, acho que talvez fosse melhor, se 
for para então indiciá-los na lei adequada, quem sabe 
até eles possam ter penas alternativas como aque-
las de, por exemplo, estar dando aulas, aprendendo, 
estar prestando serviços de atendimento à saúde em 
pronto-socorros, construir escolas e assim por diante.

Mas eu quero, justamente, conclamar a todos eles 
para procurarem agir pela não violência, seguindo, in-
clusive, as recomendações de Leon Tolstoi, Mahatma 
Gandhi e Martin Luther King Junior.

Muito obrigado, Presidente.
Obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Quero registrar, com muita satisfação, aqui no 

Senado, a presença do ex-Deputado Moroni Torgan 
entre nós, que se faz acompanhar, na oportunidade, 
por Hélder, líder da Igreja Mundial. É uma honra muito 
grande tê-los aqui.

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

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 59, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.
Foi oferecida Emenda nº 1, de Plenário, durante 
o prazo regimental perante a Mesa.

Há uma emenda do Senador Cristovam Buar-
que, que pede que vá, também, à Comissão de Direi-
tos Humanos.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir a matéria, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto sem prejuízo da 

emenda.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 de Plenário.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam com se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.

Os Senadores que aprovam a redação final e as 
Senadoras que aprovam a redação final permaneçam 
com se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-
mulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – item 2 da pauta:

Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 266, 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 266, de 2013 (apresenta-
do como conclusão do Parecer nº 1.138, de 
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que 
aprova a Programação Monetária para o 3º 
trimestre de 2013.

Discussão do projeto.
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à vota-
ção do projeto.

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final e 
passamos à votação da redação final.

Os Senadores e as Senadoras que aprovam a re-
dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria vai à Câma-
ra dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – item 3 da pauta:

Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.

O Relator foi o Senador Jorge Viana, e o seu pa-
recer é favorável, com a Emenda nº 1, Substitutivo da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
voto em separado do Senador Roberto Requião.

Discussão da proposta e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a Proposta 

e a Emenda, declaramos encerrada a discussão, e a 
matéria será incluída na Ordem do Dia oportunamen-
te, para votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – item 4 da pauta.

Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 22-A, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera 
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e 
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tor-
nando obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
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sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 

Cícero Lucena e Lúcia Vânia.

Há, sobre a mesa, emendas a serem lidas:

Emenda nº 2, do Senador Antonio Carlos Vala-

dares e outros Srs. Senadores; 

Emenda nº 3, do Senador Antonio Carlos Vala-
dares e outros Srs. Senadores; 

Emenda nº 4, do Senador Cícero Lucena e outros 
Srs. Senadores; e Emenda nº 5, do Senador Romero 
Jucá e outros Srs. Senadores.

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a proposta e as 
emendas. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a Proposta e 
as Emendas, declaramos encerrada a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –item 5 da pauta:

Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Senadora Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, em 

turno único, declaramos encerrada a discussão e pas-
samos à votação.

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

Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 22, DE 2009 

(nº 7.162/2002, na Casa de origem,  
da Deputada Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a denominação do novo Pré-
dio da Administração da Faculdade de Di-
reito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O novo Prédio da Administração da Fa-

culdade Federal do Amazonas, na cidade de Manaus, 
Estado do Amazonas, passa a denominar-se Prédio 
da Administração da Faculdade de Direito Professor 
Samuel Benchimol.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –item 6 da pauta:

Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 177, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Colômbia e o Go-
verno da República do Peru para Combater 
as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços 
ou Comuns, assinado em Letícia, em 20 de 
julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.099, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em 

turno único, declaramos encerrada a discussão e pas-
samos à votação.

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

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 177, DE 2013 

(Nº 2.820/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Memorando de Entendi-
mento entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil, o Governo da República 
da Colômbia e o Governo da República do 
Peru para Combater as Atividades Ilícitas 
nos Rios Fronteiriços ou Comuns, assinado 
em Letícia, em 20 de julho de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de 

Entendimento entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil, o Governo da República da Colômbia 
e o Governo da República do Peru para Combater as 
Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços ou Comuns, 
assinado em Letícia, em 20 de julho de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
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encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

* A Íntegra do texto do Memorando encontra-se publicado no DSF 
de 2/8/2013. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agora, vamos votar os reque-
rimentos.

Fizemos um acordo de procedimentos com os Lí-
deres partidários para votarmos todos os requerimen-
tos, à exceção dos requerimentos de desapensamento.

Posteriormente, a Senadora Ana Amélia pediu 
para apreciarmos um requerimento, e, de pronto, nós 
colocamos esse requerimento como item 1 da pauta 
da terça-feira.

Eu proponho nós votarmos, em globo, os reque-
rimentos, ressalvados, evidentemente, os desapensa-
mentos, conforme combinado.

Item 19:

REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

Item 22:

REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

Item 23:

REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

Item 24:

REQUERIMENTO  Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

Item 25:

REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

Item 26:

REQUERIMENTO  Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

Item 27:

REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

Item 29:

REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

Item 30:

REQUERIMENTO  Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

Item 31:

REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

Item 32:

REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (abono para benefício de prestação 
continuada).

Item 33:

REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

Item 34:

REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

Item 35:

REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

Item 36:

REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (isenção do pa-
gamento de direitos autorais em serviços de 
hospedagem).

Item 37:

REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.113, de 2013, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 139, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Agricultura e Reforma Agrária (proíbe a 
venda de produtos de tabaco nos locais que 
especifica).

Item 38:

REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.114, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 80, de 2010; e 373, de 
2012, por regularem matéria correlata (bene-
fícios isentos do imposto de renda).

Item 39:

REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.115, de 2013, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 524, de 2007; e 629, de 
2011, por regularem matéria correlata (serviço 
de radiodifusão comunitária).



73676 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Item 40:

REQUERIMENTO Nº 1.116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.116, de 2013, da Senadora Ana Rita, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 374, de 2012; e 297, 
de 2013 – Complementares, por regularem 
matéria correlata (criação do Fundo Peniten-
ciário Nacional).

Item 41:

REQUERIMENTO Nº 1.120, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.120, de 2013, do Senador Delcídio do 
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2009, que tramita 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
nº 501, de 2007, além das Comissões cons-
tantes do despacho, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos (registros públicos).

Item 42:

REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1129, de 2013, do Senador Clésio Andrade, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 266, de 2013, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(jornada de 36 horas semanais para motoris-
tas de transporte público urbano).

Item 43:

REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1130, de 2013, do Senador Clésio An-
drade, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2013, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
viços de Infraestrutura (jornada de 36 horas 
semanais para motoristas de transporte pú-
blico urbano).

Item 44:

REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1131, de 2013, do Senador João Durval, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Assuntos Econômicos (jor-
nada de 36 horas semanais para motoristas 
de transporte público urbano).

Item 45:

REQUERIMENTO Nº 1.135, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.135, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 315, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Desenvolvimento Regional e Turismo (re-
partição do produto da Compensação Finan-
ceira dos Recursos Hídricos).

Item 46:

REQUERIMENTO  Nº 1.138, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.138, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 298, de 2013, seja ouvida a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(criação do Fundo Nacional de Enfrentamento 
à Violência Contra as Mulheres).

Item 47:

REQUERIMENTO Nº 1.140, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.140, de 2013, do Senador Luiz Henrique, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 86, 170 e 210, de 2012 
– Complementares, por regularem matérias 
correlatas (dívidas dos demais entes federa-
tivos com a União).

Item 48:

REQUERIMENTO Nº 1.162, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.162, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 277, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (alienação de bens oriundos do tráfico 
de drogas).

Item 49:

REQUERIMENTO Nº 1.167, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.167, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 185, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (elevação do percentual do adicional de 
periculosidade).
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento 
que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.222-A, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2013 e do Projeto 
de Lei do Senado nº 365, de 2012, por versarem so-
bre a mesma matéria. (As proposições visam alterar a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para dispor 
sobre o pagamento concorrente dos adicionais de in-
salubridade e periculosidade, em casos de ocorrência 
de ambas as condições).

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – 

Item 50:

REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.179, de 2013, do Senador Mário Couto, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 392, de 2013, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, 
por regularem matéria correlata (modernização 
do Código de Defesa do Consumidor).

Item 51:

REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.189, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les, solicitando que, o Projeto de Lei do Sena-
do nº 262, de 2012, seja remetido para exame 
da Comissão Temporária de Modernização da 
Lei de Licitações e Contratos (permutar a or-
dem das fases do julgamento nos processos 
de licitação).

Votação, em globo, dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimen-

tos, em globo, permaneçam como se encontram. (Pau-
sa.)

Aprovados os requerimentos.
As matérias irão para as comissões competentes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, uma informação só, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com 
a palavra V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma informação 
sobre quando é que está previsto entrar em pauta a 
votação da PEC do Orçamento Impositivo, que já foi 
aprovada na CCJ e deve estar já entregue à Mesa do 
Senado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Hoje, Senador José Agripino, 
nós fizemos a segunda sessão de discussão e recebe-
mos emendas. Nós vamos fazer, na próxima terça-feira, 
a terceira sessão de discussão; na próxima quarta, a 
quarta sessão de discussão, e, na quinta da próxima 
semana, a quinta e última sessão de discussão. A par-
tir da outra terça, nós poderemos apreciar a matéria.

Em função das emendas, a matéria terá que 
voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. 
Mas esse procedimento pode ser combinado com os 
Líderes partidários e com o Presidente da Comissão, 
Senador Vital do Rêgo, para que, na mesma semana 
em que for, nós tenhamos essa matéria de volta, de 
modo a podermos apreciá-la aqui no plenário do Se-
nado Federal.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria lembrar aos Srs. 
Senadores que, na terça-feira, nós vamos votar tam-
bém uma importantíssima matéria, cuja prioridade foi 
sugerida pela Senadora Ana Amélia e aprovada pelo 
Senado Federal. Nós vamos votar, como item 1 da 
pauta, o Projeto de Lei do Senado nº 352, que altera a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à saúde, 
para incluir tratamentos entre as coberturas obrigató-
rias. É o projeto que trata da quimioterapia oral. É um 
projeto, portanto, muito importante.

Encerrada a Ordem do Dia.

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

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 1.161, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador 
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da re-
solução administrativa expedida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de Deputa-
dos Federais, Estaduais e Distritais.
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Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Wellington Dias, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo 
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio 
Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio Ar-
ruda, José Pimentel, Luiz Henrique, Romero 
Jucá e Pedro Taques.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

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

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Inácio Arruda, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que 
apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

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.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 16, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Pe-
rondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providên-
cias (desobriga as entidades filantrópicas da 
área de saúde de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de 
assistência à saúde).

Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

20 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

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

21 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

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

28 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à votação do Re-
querimento nº 1.222, de 2013, de urgência, da Se-
nadora Ana Amélia.

As Senadoras e os Senadores que aprovam o 
requerimento da Senadora Ana Amélia permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
É urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 

53, de 2013.
Aprovado.
A matéria entra na Ordem do Dia de quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
O primeiro inscrito é o Senador Wellington Dias. 

(Pausa.)
Não está presente.
Eu concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
Com a palavra, V. Exª. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/

PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta 
sessão, nosso companheiro de Bancada e de Partido, 
Jorge Viana; Sr. Presidente do Senado Federal, que 
termina de deixar a sessão, depois do encerramento 
da Ordem do Dia; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu 
quero inicialmente agradecer o papel dos Líderes, das 

Senadoras e dos Senadores, que, na sessão de ontem, 
nos permitiu concluir a votação da Medida Provisória 
nº 621, que tratou da política Mais Médicos.

Este Senado Federal, em especial, e o Congresso 
Nacional têm feito um conjunto de ações para fortalecer 
a saúde pública brasileira. Inicialmente, nós aprovamos 
uma emenda constitucional alterando a Constituição 
brasileira para que os médicos militares da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica possam exercer a sua 
atividade junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), até 
porque, Sr. Presidente, boa parte desses profissionais 
está lotada nas regiões de fronteira, nas regiões mais 
distantes dos grandes centros urbanos. Ali nós temos 
aproximadamente 5 mil médicos militares, que pode-
rão, após a alteração constitucional, integrar essa luta 
para que possamos ter mais médicos nas pequenas 
cidades, nas cidades fronteiriças e nos Estados mais 
periféricos. Essa emenda constitucional foi aprovada 
por unanimidade, aqui no Senado Federal, e está em 
tramitação na Câmara Federal. Em entendimento com 
as Lideranças na Câmara Federal, estão montando 
um calendário especial para votar o quanto antes essa 
PEC, que vai permitir a mais de 5 mil médicos militares 
exercerem as suas atividades.

Com a aprovação da política Mais Médicos ontem, 
como havia dito, estamos superando um conjunto de 
dificuldades que tínhamos – na contratação, na vin-
culação aos vários setores da economia brasileira, na 
remuneração e no sistema de saúde pública brasileiro.

Inicialmente, vinculamos um conjunto de médi-
cos brasileiros que tinham interesse em integrar esse 
programa; depois, conseguimos trazer uma série de 
médicos brasileiros que estavam em outros países; por 
último, estamos trazendo médicos de outros países 
para somar com essa política, para que possa haver 
médicos em mais de 700 Municípios brasileiros que 
precisam, e, ao mesmo tempo, na periferia dos gran-
des centros urbanos.

Agora, estamos discutindo uma emenda à Consti-
tuição que vincula 15% das receitas correntes líquidas 
da União para o sistema de saúde pública brasileiro, 
para o SUS. Esse sistema tem como objetivo, durante 
um período que vai até 2018, acrescentar mais de R$60 
bilhões à saúde pública brasileira, sem precisar criar 
nenhuma contribuição nova, nenhum imposto novo. É 
um esforço da nossa Presidenta, da Presidenta Dilma, 
Presidente Jorge Viana, para que possamos aportar 
um pouco mais de recursos, neste momento em que a 
saúde pública brasileira tem muita necessidade.

O sistema anterior de participação dos entes do 
Pacto Federativo com a saúde pública não vincula as 
receitas correntes líquidas desses entes do Pacto Fe-
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derativo, ou seja, dos 5.564 Municípios e também dos 
26 Estados e do Distrito Federal. Nós, no caso concreto 
da União, estamos vinculando todos os recursos que 
dizem respeito às receitas brutas, às receitas patri-
moniais e a um conjunto de outras rubricas, que vêm 
se somar ao repasse e a vinculação desses recursos.

É preciso registrar que esse sistema não alte-
ra o atual critério, o atual sistema, em que os nossos 
Municípios e Estados aplicam. Eles continuarão com 
o mesmo sistema de partilha, vinculando suas re-
ceitas tributárias, sem que se somem ali as receitas 
patrimoniais e outras fontes de recursos públicos. No 
caso concreto da União, ela participará, com as recei-
tas tributárias, com as receitas patrimoniais onde se 
encontram os royalties do petróleo, da mineração, do 
setor elétrico, as receitas de contribuições, as recei-
tas de serviços. Isso permitirá um aporte significativo 
a mais por parte da União.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – V. Exª me permite?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pois não, nosso nobre Presidente, Pedro 
Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – Apenas para salientar a presença do 
companheiro Serra, Ministro, Governador, Secretário. 
Se o destino é chegar um dia a Presidente da Repú-
blica, ele é um guri, acho que chegará lá.

Serra, o Congresso o recebe com a maior alegria 
e com a maior satisfação.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Nosso Congressista José Serra, seja bem-
-vindo, mais uma vez, à nossa Casa, onde travamos 
uma série de debates e que, independentemente de 
partido político e de nossos projetos, discutimos muito 
as questões do Estado nacional e, ao mesmo tempo, 
sua proteção. Temos muitas matérias que coincidem, 
e aqui o Líder Aloysio Nunes Ferreira tem contribuído, 
em muito, com esse debate. Aquelas matérias que têm 
posição clara partidária continuamos discutindo com 
muito respeito e muita atenção.

Quero voltar ao nosso tema, registrando que 
esse sistema nos permitirá aportar mais recursos, 
sem precisar criar nenhuma contribuição nova. Esse 
processo da Emenda Constitucional nº 22, de 2000, 
que estava na Câmara 

Federal, vai nos permitir também agilidade na 
vinculação desses recursos, de maneira que, no Or-
çamento de 2014, possamos ter os primeiros aportes, 
as primeiras parcelas a mais para o financiamento da 
saúde pública brasileira. 

Queremos também deixar claro que precisamos 
discutir um programa nacional para os vários setores, 
os vários segmentos que atuam na área da saúde. 
Temos aproximadamente 14 conselhos federais que 
tratam e que atuam na saúde pública brasileira, que 
vão desde o Conselho Federal de Medicina, passando 
pelo Conselho Federal de Enfermagem e por outros 
conselhos. E esse diálogo é fundamental, para que 
possamos superar as dificuldades que tivemos no de-
bate sobre o ato médico.

Por isso, esses vários segmentos da sociedade 
brasileira estão se articulando, estão se encontrando 
para que, logo após a aprovação dessa emenda à 
Constituição que trata da vinculação de recursos para 
o custeio da saúde pública, possamos ter também um 
grande entendimento em torno da construção desses 
vários setores da sociedade brasileira, dos trabalhado-
res, das entidades que atuam nesse segmento.

Quero adiantar que esse sistema de vinculação 
das receitas correntes líquidas da União cresce acima 
do Produto Interno Bruto. Exatamente por isso, esta-
mos alterando a chamada Emenda à Constituição nº 
29, porque ela tinha um outro critério de reajuste. E, 
ao se fazer essa vinculação, para se ter uma ideia, se 
o Município de São Paulo, se a cidade de São Paulo 
tivesse a sua vinculação sobre as suas receitas corren-
tes líquidas, ela estaria participando com um volume 
de aproximadamente 4% a mais daquele com o qual 
ela participou nos anos de 2010, 2011 e 2012, porque 
a base de cálculo aprovada lá na Emenda nº 29 trata 
apenas das receitas de impostos mais as transferên-
cias. No ano de 2010, a cidade de São Paulo participou 
com 11,9% da sua receita corrente líquida, e, no ano 
de 2012, de 11,8%. E aqui, quanto mais rico o Municí-
pio, quanto mais receita própria ele tiver, com menos 
recursos ele participa no custeio e no financiamento 
da saúde pública daquele Município. O Município do 
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, em 2010, 
participou com apenas 9,1% da sua receita corrente 
líquida, e, em 2012, com 9,3%.

É evidente que esse debate sobre a vinculação 
da receita corrente líquida não estamos fazendo, neste 
momento, para os Municípios e para os Estados. Mas 
precisamos chamar a atenção, porque, com relação à 
cidade de Santa Maria, por exemplo, no Rio Grande do 
Sul, em 2010, a sua participação na receita corrente 
líquida foi de apenas 9,4%, e, em 2012, de 10,2%, e 
não os 15%, como a União está fazendo. Já o Muni-
cípio de Humaitá, no Amazonas, em 2010, participou 
apenas com 7,3% da sua receita corrente líquida, e, 
em 2012, com 7,6% das receitas correntes líquidas.
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Mas nós temos também os pequenos Municípios 
que têm pouca receita própria e que vivem basicamen-
te das transferências constitucionais. Para esses, há 
um estrangulamento muito forte. Há situação em que 
se chega a 20%, 22%, 25% das suas receitas corren-
tes líquidas.

Por isso, nós precisamos também, num momento 
posterior, fazer esse debate com as entidades repre-
sentativas dos Municípios, com as entidades repre-
sentativas dos Governos estaduais.

Para se ter uma ideia, o Estado de São Paulo, 
em 2010, participou com 9,5% da sua receita corrente 
líquida, e, em 2012, com 9,8%; enquanto a União está 
elevando para 15% das suas receitas correntes líquidas. 
Um dos Estados mais pobres da Federação, que é o 
Estado de Alagoas, em 2010, participou com 10,6% 
das suas receitas correntes líquidas, e, em 2012, com 
11,1% das suas receitas correntes líquidas.

Portanto, esse debate da saúde pública, que 
é feito por todos os setores da sociedade brasileira, 
por suas entidades representativas, pelos mais va-
riados meios de comunicação, veio para a agenda 
política. E o Congresso Nacional está contribuindo 
para construir saídas e, com isso, permitir que a 
nossa saúde, além de chegar aos vários setores da 
sociedade brasileira, também tenha uma melhoria, 
uma qualidade melhor.

Para isso, o Congresso Nacional também já apro-
vou uma medida provisória que resolve o grave proble-
ma das instituições filantrópicas e das Santas Casas 
de Misericórdia. Essas duas instituições são muito 
importantes para a saúde brasileira e já tiveram papel 
decisivo na fase em que a União não tinha uma orga-
nização maior sobre essa temática da saúde. E essas 
instituições estão sendo chamadas e, ao mesmo tem-
po, correspondendo. E nós estamos resolvendo total-
mente a questão de atualização das suas obrigações 
tributárias. Fizemos um sistema de parcelamento, de 
negociação bastante significativo e estamos agora alte-
rando, também, os repasses para suas atividades. Até 
porque as Santas Casas e as instituições filantrópicas 
atuam principalmente no setor da média complexidade. 
E isso requer de todos nós, neste momento em que 
estamos interiorizando a presença do médico, termos 
também essas instituições como suporte para atender 
melhor as nossas famílias.

Ao mesmo tempo, estamos construindo um con-
junto de unidades básicas de saúde com recursos do 
Orçamento da União, convidando os Municípios para 
agilizarem a recuperação, a reforma das suas unidades 
básicas de saúde, a construção de outras, de maneira 
que nós possamos chegar a um processo de organi-

zação e de estruturação para melhor atendimento. E, 
para isso, o Ministério da Saúde está aportando um 
valor significativo de recursos.

Os Municípios estão muito empenhados nes-
se sistema e a grande preocupação dos Municípios 
é com o custeio dessas unidades básicas de saúde. 
Para atender a essa demanda o Congresso Nacional, 
o Senador Federal e a Câmara dos Deputados estão 
discutindo a vinculação de 50% das emendas individu-
ais de cada Congressista, dos 513 Deputados Fede-
rais e dos 81 Senadores, para que possamos destinar 
a metade do volume desses recursos para também o 
custeio dessas unidades básicas de saúde vinculadas 
a cada Município. 

A única ressalva que se faz nessa emenda cons-
titucional é de que esses recursos não podem ser des-
tinados ao pagamento de pessoal. Mas, nas demais 
obrigações, nas demais ações de custeio, eles estão 
sendo todos aportados. Para isso, estamos vinculan-
do 1% das receitas correntes líquidas às emendas 
individuais dos Congressistas, para que possamos 
ter a participação de todos, de todo o pacto federati-
vo nessa grande concertação nacional que é a saúde 
pública brasileira.

Nós tínhamos também um gravíssimo processo 
de atendimento na Previdência Social. No segundo 
Governo Lula, enfrentamos esse problema. Eu fui Mi-
nistro da Previdência e conseguimos alterar uma sé-
rie de indicadores, e a previdência pública hoje ainda 
não é o que a sociedade quer, mas melhorou muito 
e agora estamos fazendo o mesmo processo com a 
saúde pública.

Temos clareza de que aqui precisamos do envolvi-
mento de toda a sociedade brasileira, de todas as suas 
instituições, dos partidos políticos, do pacto federativo, e 
é por isso que essas matérias, de um modo geral, são 
votadas por unanimidade, ou com uma ampla maioria, 
no Senado Federal e também na Câmara Federal.

Volto a registrar que a PEC, Proposta de Emen-
da Constitucional, que trata de autorizar os médicos 
militares a fazerem atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde foi aprovada por unanimidade no Senado 
Federal e o debate na Câmara Federal também cami-
nha no mesmo sentido.

A Medida Provisória chamada Mais Médicos ini-
ciou com um debate muito difícil aqui no Congresso 
Nacional, com uma resistência significativa de setores 
organizados da sociedade brasileira, mas a proporção 
em que foi sendo feito o debate nesta Casa, a propor-
ção em que nós fomos discutindo toda essa sistemá-
tica, com os ajustes feitos, com as modificações pro-
cessadas, permitiram que, na Câmara Federal, tivesse 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 73683 

uma ampla maioria, e ontem, na última quarta-feira, 
na sua votação aqui no Senado Federal também não 
foi diferente. 

Sabemos que é preciso aumentar, fortalecer e 
qualificar melhor as nossas faculdades de Medicina, 
sejam elas públicas ou particulares, e ali, naquela 
Medida Provisória, também avançou um conjunto de 
indicadores nesse sentido. 

Evidentemente, o Congresso Nacional fez esse 
debate respeitando a autonomia universitária e esse 
tema é fundamental para que as nossas instituições 
possam compreender melhor a sua macrorregião, 
a região onde cada uma delas atua e, a partir dali, 
dentro da sua autonomia universitária, possa fixar as 
suas metas, os seus objetivos, as suas avaliações 
e as suas prioridades. E é exatamente isto que nós 
resguardamos e asseguramos na aprovação da cha-
mada Medida Provisória do Mais Médicos, ou seja, 
a MP nº 621.

Sr. Presidente, nós sabemos que a saúde brasi-
leira ainda precisa avançar muito, mas o Congresso 
Nacional, juntamente com o Poder Executivo, com a 
sociedade brasileira, tem contribuído muito nesse de-
bate. Por isso, tenho certeza de que a nossa saúde 
terá um salto de qualidade.

Sr. Presidente, muito obrigado, um grande abraço 
e um bom final de semana para V. Exª e para todos nós.

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

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – Muito obrigado a V. Exª.

Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 
2011, que acrescenta artigos na Lei nº 9.496, de 11 
de setembro de 1997, para autorizar a União a aba-
ter do saldo devedor da dívida pública mobiliária dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, valor 
equivalente a até 20% (vinte por cento), para progra-
ma de investimentos, do Projeto de Lei do Senado 
nº 392, de 2007.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-
-RS).

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O requerimento que acaba de ser 
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  Nº 1.224, DE 2013

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, considerando o retarda-
mento da Superintendência do Incra no Estado de 
São Paulo, em emancipar e fornecer os Títulos de 
Domínio das parcelas do Assentamento Bela Vista 
do  Chibarro, em Araraquara, requeiro ao Senhor 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário se-
guintes informações:

Informação INCRA 184 DDI 2 nº 20/2013; e
Memorando 184 DD/2013 SR8 Gabinete 68/2013.

Sala de Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O requerimento que acaba de ser 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno 

do Senado Federal, e tendo sido designado por Vos-
sa Excelência para participar da 19ª Conferência das 
Partes das Nações Unidas para o Clima, que aconte-
cerá no período de 11 a 22 de novembro de 2013, em 

Varsóvia, Polônia, requeiro autorização para ausentar-
-me dos trabalhos da Casa, no período de 15 a 22 de 
novembro do corrente ano.

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do art. 
39, I, do Regimento Interno, que estarei ausente do 
País no período de 15 a 24 de novembro de deste ano.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Sobre a Mesa, ofício que passo a ler.

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 289/2013

Brasília, 17 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

nos termos regimentais, comunico a cessão de duas 
vagas como titulares, do Bloco Parlamentar da Maioria 
(PMDB, PP, PSD, PV) para o Bloco de Apoio ao Gover-
no (PT, PDT, PSB, PCdoB, PR, PSOL), na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.

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

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência designa, nos termos 
dos Ofícios nºs 287 e 288, de 2013, da Liderança do 
Bloco da Maioria, os Senadores Roberto Requião e 
Sérgio Souza para integrarem, como titular e como pri-
meiro suplente, respectivamente, a Comissão Direitos 
Humanos e Legislação Participativa.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 287/2013

Brasília, 17 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico, nos termos regimentais, a indicação do Se-
nador Roberto Requião PMDB/PR, na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, 
como membro titular, em vaga existente.

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

Of. GLPMDB nº 288/2013

Brasília, 17 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Sérgio Souza, na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa – CDH, como pri-
meiro suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Roberto Requião.

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

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência designa o Senador 
Walter Pinheiro para integrar, como titular, a Comissão 
Senado do Futuro, em substituição ao Senador Paulo 
Paim, nos termos do Ofício nº 124/2013, do Bloco de 
Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 124/2013 – GLDBAG

Brasília, 16 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Walter 

Pinheiro como membro titular da Comissão Senado do 
Futuro – CSF, em substituição ao Senador Paulo Paim, 
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – 
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência do Senado Federal 
recebeu o Ofício nº 104, do Senador Luiz Henrique, 
referente ao Requerimento nº 898, de 2013, de mis-
são, por meio do qual relata participação em missão 
oficial, realizada na Eslováquia e na República Tcheca, 
no período de 31 de agosto a 6 de setembro de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Of. GSLHEN nº 104/2013

Brasília, 16 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, apresento a Vossa Ex-

celência, em anexo, relatório referente a minha parti-
cipação em Missão Oficial à Eslováquia e à República 
Theca, entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro do 
corrente ano.

Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira, 
Senador da República.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência do Senado Federal 
recebeu o Ofício nº 104, do Senador Luiz Henrique, 
referente ao Requerimento nº 898, de 2013, de mis-
são, por meio do qual relata participação em missão 
oficial, realizada na Eslováquia e na República Tcheca, 
no período de 31 de agosto a 6 de setembro de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-

ria/PMDB – RS) – Os Projetos de Lei da Câmara 

nºs 90 a 96, de 2013, vão ao exame das Comissões 

competentes.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/

PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 

355, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 

Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto 

de Lei do Senado nº 100, de 2006.

É o seguinte o Ofício:

 

Of. nº 355/2013/PS-GSE

Brasília, 16 de outubro de 2013

Assunto: Comunico envio de PL à sanção presidencial

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações o Projeto de Lei nº 5.643, de 2009, 

do Senado Federal (PLS nº 100, de 2006) que “Dis-

põe sobre a gratuidade dos atos de registro, pelas 

associações de moradores, necessários adaptação 

estatutária à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

– Código Civil, e para fins de enquadramento dessas 

entidades como Organizações da Sociedade Civil de 

interesse Público”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi enviada a sanção em 
16-10-13.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secratário.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu a Men-
sagem nº 455, de 2013, na origem, da Senhora Pre-
sidente da República, que restitui os autógrafos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 22, de 2013 (MPV 
nº 620/2013), que altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril 
de 2013, para dispor sobre o financiamento de bens de 
consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV); constitui fonte adicional 
de recursos para a Caixa Econômica Federal; altera a 
Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, 
para prever prazo de aplicação das sanções previstas 
na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; altera as 
Leis nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 1997, e nº 9.615, de 24 de março de 1998; 
e dá outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.868, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência comunica ao Plenário 
que a Mesa do Senado Federal, em sua 13ª Reunião, 
realizada no dia 10 de outubro de 2013, deliberou so-
bre as seguintes matérias:

Deferimento dos Requerimentos nºs 443, 760, 
896, 903, 922, 943, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 
993, 994, 995, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1035, 1037, 1054 e 1058 de 2013, de informa-
ções, nos termos de seus relatórios;

– Com a aprovação do Requerimento nº 760, de 
2013, fica interrompida a tramitação dos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 316, de 2007, e 317, 
de 2008, nos termos do art. 216, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal.
– Com a aprovação do Requerimento nº 896, 
de 2013, fica interrompida a tramitação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2012, 
nos termos do art. 216, inciso IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal.
– Com a aprovação do Requerimento nº 1058, 
de 2013, fica interrompida a tramitação da Men-
sagem (SF) nº 77, de 2013, nos termos do art. 
216, inciso IV, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

Deferimento do Requerimento nº 997, de 2013, 
de informações, nos termos de seu relatório, com al-
terações redacionais;

Aprovação do Requerimento nº 1.060, de 2013, 
de tramitação conjunta, de matérias abaixo relaciona-
das, agrupadas da seguinte forma:

Os Projetos de Lei do Senado nºs 325, de 2013, 
e 301, de 2006, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão terminativa;

Aprovação do parecer favorável ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 32, de 2013, que institui 
o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão, e dá outras 
providências.

– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.176 e 1.177, de 2013, da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional; e da Mesa 
do Senado Federal, referentes ao Projeto de 
Resolução nº 32, de 2013.
– Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para apre-
sentação de emendas perante à Mesa.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maio-
ria/PMDB – RS) – A Presidência comunica ao Plenário 
que serão publicados, no Diário do Senado Federal, 

os Pareceres nº 61 a 64 de 2013-CN* da Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização 
– CMO, concluindo pelo arquivamento dos OFNs nº 11 
e 12 de 2011, 38 de 2011 e 52 de 2012, que encami-
nham Relatórios de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
As matérias referentes aos pareceres vão ao 

Arquivo.

(*) A íntegra dos Pareceres encontra-se publicada no presente 
Diário (vide item 2 do Sumário).

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/
PMDB – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 75, 
de 2013, do Senador Humberto Costa, que acrescenta 
os incisos IX e X ao art. 383 e o art 383-A ao Regi-
mento Interno do Senado Federal, para dispor sobre 
normas referentes à escolha de autoridades prevista 
no art. 52, III e IV, da Constituição Federal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-
MENTO INTERNO.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, tenho acompanhado com interesse a evo-
lução normativa, no Brasil, atinente à área da inclusão 
social na educação, que teve seu grande momento na 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 1996, 
onde ganhou capítulo próprio tratando “Da Educação 
Especial”. A própria Constituição Federal já garante o 
“atendimento educacional especializado aos portado-
res de deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino”. Mesmo utilizando um termo desusado na 
área -”portador de deficiência”–, a Constituição avan-
çou no entendimento de que é necessário, é imperativo 
atender a todos os nossos estudantes, sem distinção, 
inclusive oferecendo apoio técnico e financeiro para 
a implementação desse atendimento especializado.

Sabemos que o tratamento legislativo dessa ques-
tão chegou bastante atrasado ao nosso ordenamento 
jurídico, mas também devemos reconhecer que as as-
sociações, as instituições e os profissionais que lida-
vam – e lidam – com essa área sempre foram – e são 
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– extremamente atuantes, mantendo acesa a chama 
da luta por memores condições de aprendizado para 
os estudantes atingidos por dificuldades físicas e ou 
mentais variadas.

Hoje quero parabenizar um grupo de pesquisa-
dores piauienses composto por dois professores e três 
estudantes do curso de Tecnólogo de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas do instituto Federal do Piauí, 
campus Teresina central. A equipe é responsável pela 
invenção de um jogo digital que procura facilitar a apren-
dizagem das cores primárias a estudantes portadores 
do TEA (Transtorno do Espectro Autista); São eles os 
professores Otílio Paulo e Fernando Santana e os es-
tudantes Victor Hugo, João Manoel e Gleison Batista.

O jogo, chamado de G-TEA, foi testado em tablets 
por estudantes autistas da Associação de Amigos do 
Autista (AMA), no Piauí, e deverá ser ampliado para 
facilitar o estudo de letras, números, formas, sons e 
animais, atendendo assim ampla população de estu-
dantes atingidos pelo TEA em todo o País, pois será 
distribuído gratuitamente pela rede mundial de com-
putadores. Os seus criadores recomendam que pro-
fissionais treinados nas áreas pedagógica, psicológica 
e de fonoaudiologia apliquem o jogo.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, devemos louvar 
iniciativas desse porte para a área da educação espe-
cial. Quanto mais tecnologia e técnica proporcionarmos 
aos nossos estudantes, mais teremos de igualdade 
humana, substrato indispensável a uma vida social dig-
na. A inclusão veio para ficar! Nossas escolas devem 
ser paradigma para toda forma de inclusão possível e 
vemos que há muitas pessoas preocupadas em apri-
morar a experiência pedagógica dos estudantes que 
mais precisam de auxílio.

O uso da informática e de seus meios parece ser– 
um “caminho natural” para os estudantes com TEA e 
o grande interesse pelos aparelhos eletrônicos deve 
ser aproveitado no aperfeiçoamento da experiência 
educativa desses jovens.

É graças a equipes como essa que atenderemos 
a larga parcela da nossa população carente de recur-
sos educativos inovadores. E devo dizer que, como Se-
nador pelo Piauí, estou orgulhoso do que esse grupo 
de pesquisadores está fazendo pelo Brasil em terras 
piauienses. Desejo que mais grupos se dediquem a 
essa área, tão sensível no âmbito da educação, para 
que nossos estudantes com algum tipo de limitação 
consigam melhor aproveitamento e tenham melhor 
formação nas nossas escolas.

Era o que tinha a dizer.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Gover-

no/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e 
Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Se-

nado, os mais de 1,2 mil delegados da 2ª Conferência 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª 
CNDRSS), que se encerra hoje, aqui em Brasília, vol-
tam para seus Estados, com uma certeza: atingiram 
seu objetivo de garantir no documento final, 100 pro-
postas que vão subsidiar as políticas públicas para o 
campo brasileiro nos próximos anos, a serem postas 
no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Susten-
tável e Solidário. 

Entre estas propostas, que são consideradas fun-fun-
damentais para o fortalecimento da agricultura familiar 
no país, estão os temas desenvolvimento rural, fortaleci-estão os temas desenvolvimento rural, fortaleci-os temas desenvolvimento rural, fortaleci-
mento da reforma agrária, acesso à assistência técnica 
e o incentivo à agroecologia. Estes temas compõem os 
eixos principais do evento que são: desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental do Brasil rural; acesso à 
terra e aos recursos naturais, e abordagem territorial 
e Gestão e participação social. 

No eixo desenvolvimento socioeconômico e am-
biental do Brasil rural e fortalecimento da agricultura 
familiar destacam-se as propostas de aperfeiçoamento 
do Programa de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar, o Pronaf.

Nas discussões do eixo reforma agrária e acesso 
à terra, deu-se foco ao fortalecimento e a democrati-
zação dos mecanismos de acesso à terra que devem 
contemplar os diferentes públicos da agricultura fami-
liar. Neste eixo, propostas referentes ao aprimoramento 
de políticas, como o Crédito Fundiário, deram atenção 
especial à juventude e às mulheres. A questão da re-
gularização fundiária, por sua vez, contemplaram o 
pleito de inclusão dos povos e comunidades tradicio-
nais, indígenas e quilombolas. 

O eixo abordagem territorial assegurou o forta-
lecimento das políticas de desenvolvimento territorial 
como estratégia de desenvolvimento rural e promoção 
da qualidade de vida. O grande mérito desta discus-
são á a transformação da política de desenvolvimento 
territorial em uma política de Estado. 

Já o eixo gestão e participação social deu Ênfa-
se ao fortalecimento dos mecanismos de participação 
social na elaboração e acompanhamento das políticas 
públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, 
a partir da participação dos agricultores, ação essencial 
, no entrelaçamento das políticas públicas. 

Quero destacar meu contentamento com o lan-
çamento pela presidenta Dilma Rousseff, na Confe-
rência, do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo). 

O primeiro neste modalidade elaborado no País, o 
Brasil Agroecológico tem como principal missão articular 
políticas e ações de incentivo ao cultivo de alimentos 
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orgânicos e com base agroecológica e representa um 
marco na agricultura brasileira. 

Este plano visa contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico dos agricultores brasileiros e com a 
preservação ambiental. A finalidade é ampliar e forta-
lecer a produção, manipulação e processamento de 
produtos orgânicos de base agroecológica, dirigido a 
um público prioritário que são os agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, os povos e comunida-
des tradicionais e suas organizações.

Com investimento inicial de R$ 8,8 bilhões, di-
vididos em três anos, o Brasil Agroecológico disponi-
bilizará R$ 7 bilhões via crédito agrícola por meio do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e do Plano Agrícola e Pecuário. Os 
R$ 1,8 bilhão restantes serão destinados a ações es-
pecíficas, como qualificação e promoção de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (Ater), desenvolvimento e 
disponibilização de inovações tecnológicas, bem como 
na ampliação do acesso a mercados institucionais, 
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 

Na conferência, foi assinado o acordo de coope-assinado o acordo de coope-
ração que institui o Programa Ecoforte, destinado a 
potencializar as ações do Brasil Agroecológico. 

Contando com recursos da Fundação Banco do 
Brasil (FBB) e do Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), o programa Ecoforte 
dá apoio a grupos organizados, cooperativas e redes 
de produção da agroecologia, produção orgânica e 
extrativismo para fortalecimento da produção e pro-
cessamento, do acesso aos mercados convencionais, 
alternativos e institucionais e para ampliação da renda 
dos agricultores familiares e extrativistas. 

Amplamente debatido com as organizações so-
ciais do campo, o Brasil Agroecológico é resultado 
de dois grandes movimentos nacionais. Um deles, á 
a agroecologia, conduzido pela Articulação Nacional 
de Agroecologia (ANA) e pela Associação Brasileira 
de Agroecologia (ABA). Outro é na área de produção 
orgânica, coordenado pela rede de Comissões da Pro-
dução Orgânica das Unidades da Federação (CPOrgs) 

e a Câmara Temática de Agricultura Orgânica (CTAO) 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA).

Nobres colegas, senhores telespectadores, todas 
esta discussão sobre a criação do Brasil Agroecológico 
tem loigação direta com a questãoda aliementação no 
Brasil e no mundo. Não é, portanto, impróprio que ase 
fale neste pronunciamento acerca da importância da 
produção alimentar no Brasil, focado na passagem on-
tem do Dia Mundial da Alimentação, uma iniciativa da 
FAO, comemorado desde o início da década de 1980.

Para marcar esta data, o governo federal criou o 
Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricul-
tura Familiar (AIAF) que será responsável por planejar 
e acompanhar as atividades relacionadas ao setor da 
agriculturta familiar, setor que se destaca no mundo, 
pela contribuição à luta contra a fome, tema sobre o 
qual falarei, oportunamente.

Enfim, a 2ª Conferência de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS) foi um sucesso 
e do meu Estado de Roraima participaram lideranças 
indígenas de vários povos, representantes do Sindi-
cato dos Trabalhaodres Rurais de Cantá, integrantes 
do Consórcio de Segurança Alimentar do Médio Rio 
Branco, representantes dos territórios da Cidadania 
das regiões Sul e Norte do estado, bem como do Ter-
ritório da Cidadania dos Povos Indígenas, e mulheres 
da organização das Margaridas. 

Quero, portanto, encerrar meu pronunciamento, 
ratificando meu contentamento com as conquistas dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo do meu país, 
que estiveram representados na conferência, nas ca-
tgegorias de pescadores, agricultores, povos tradicio-
nais quilombolas e indígenas, jovens e mulheres do 
campo que produzem e afirmam-se, a cada dia pela 
sua independência financiera e cidadã. 

É o oportuno registro que hoje faço.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/

PMDB – RS) – Invocando a proteção de Deus, consi-
dero encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.)
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Ata da 182ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 18 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Roberto Requião, Acir Gurgacz e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 6 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 51 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – Sob a proteção de Deus, de-
claro aberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – A Presidência recebeu os Ofí-
cios nºs 250 a 252; e 264 a 267, de 2013, do Presidente 
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando 
que foi dado conhecimento aos membros daquele Ór-
gão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 60 a 62; e 
64 a 67, de 2013, respectivamente, e recomendando 
os seus arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 250/2013/CAE

Brasília, 24 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 60ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de setembro de 2013, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 60 de 
2013 (Aviso nº 118 de 28-8-213, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do 
processo nº TC 037.897/2011-0, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi 
encaminhado aos membros da Comissão por meio do 
Of. CAE nº 47/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 251/2013/CAE

Brasília, 24 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião 

da 60ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de setembro de 2013, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 61 
de 2013 (Aviso nº 1.164 de 11-9-2013, na origem) do 

Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos au-
tos do processo nº TC 032.321/2012-0, bem como do 
Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE nº 47/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 252/2013/CAE

Brasília, 24 de setembro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, a ocasião 

do 60ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 24 de setembro de 2013, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 62, de 
2013 (Aviso nº 1.171, de 11-9-2013, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos au-
tos do processo nº TC 046.709/2012-6, bem como do 
Relatório e da Proposta de Deliberação que o funda-
mentam. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE nº 47/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 264/2013/CAE

Brasília, 1º de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 63ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 1º de outubro de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 64 de 2013 
(Aviso nº 1.214 de 18-9-2013, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do 
processo nº TC 046.708/2012-0, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi 
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encaminhado aos membros da Comissão por meio do 
Of. CAE nº 49/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Of. nº 265/2013/CQE

Brasília, 01 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 63ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 01 de outubro de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 65 de 
2013 (Aviso nº 1228 de 18-09-2013, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos au-
tos do processo nº TC 026.036/2012-6, bem como do 
Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE nº 49/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Of. nº 266/2013/CAE

Brasília, 1º de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 63ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 1º de outubro de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 66 de 2013 
(Aviso nº 1.194 de 19-9-2013, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 

proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do pro-
cesso nº TC 046.707/2013-3, bem como do Relatório 
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do Of. CAE nº 49/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 267/2013-CAE

Brasília, 1º de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 63ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 1º  de outubro de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 67 de 2013 
(Aviso nº 1.230 de 18-9-2013, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do 
processo nº TC 019.852/2013-4, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Expediente foi 
encaminhado aos membros da Comissão por meio do 
Of. CAE nº 49/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – Os Avisos nºs 60 a 62; e 64 
a 67, de 2013, vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – Sobre a mesa, parecer que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – Foi lido anteriormente o Pare-
cer nº 1.178, de 2013, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 54, de 2013.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – A Presidência recebeu os Re-
latórios de Gestão Fiscal referentes ao segundo qua-
drimestre de 2013, dos seguintes Órgãos do Poder 
Judiciário da União:

Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de 
Justiça;

Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte;
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Tribunais Regionais do Trabalho das 1ª, 2ª; 4ª a 
8ª; 10ª a 16ª; 18ª a 24ª Regiões;

Tribunais Regionais Federais da 1 ª a 4ª Regiões; 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

São os seguintes os expedientes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – As matérias foram juntadas, 
respectivamente, aos OFN’s 31, 25, 35, 39 e 24/2013, e 
publicadas no Diário do Senado Federal de 19/10/2013. 

Os expedientes serão remetidos à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – A Presidência recebeu do Mi-
nistro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente do 
Tribunal de Contas da União, o Aviso 1.556/2013 , na 
origem, autuado como AVN 19/2013, encaminhando o 
Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013.

É o seguinte o Aviso, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) –

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, o calendário estabelecido será publicado. 

É o seguinte o calendário: 

Leitura: 18-10-2013

até 23/10 prazo para publicação da matéria;

até 7/11 prazo para apresentação de relatório;

até 14/11 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

até 21/11 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO 
à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 19 de outubro de 2013.

O Aviso segue à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 

Maioria/PMDB – PR) – A Presidência comunica ao 
Plenário que recebeu, do Ministro Valmir Campelo, 
no Exercício da Presidência do Tribunal de Contas da 
União, o Aviso 1.642/GP-TCU 2013, na origem, que 
informa constatação de indícios de irregularidade gra-
ve em obra pública.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 19 de outubro do corrente.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.642-GP/TCU

Brasília, 16 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 
98 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012 (LDO 
2013), informo a Vossa Excelência que, no decorrer 
das fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas 
da União, foram constatados indícios de irregularidade 
grave na seguinte obra:

. Construção da Vila Olímpica – Parnaíba/PI (TC-
013.638/2013-0).

Por oportuno, esclareço que o relatório de audito-
ria do mencionado empreendimento poderá ser objeto 
de consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br. O 
acesso às informações será permitido apenas para os 
usuários portadores de senha, conforme procedido no 
exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologia (Setic) deste Tribunal e que a 
referida página será atualizada de forma a conter as 
deliberações que vierem a ser proferidas em decor-
rência das auditorias.

Por fim, registro que esta Corte de Contas en-
contra-se à disposição de Vossa Excelência para os 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, – Valmir Campelo na Presi-
dência.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 
Maioria/PMDB – PR) – O Aviso vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 

Maioria/PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 132, de 16 de outubro de 2013, do Ministro 
de Estado do Turismo, em resposta ao Requerimento 
nº 583, de 2013, de informações, de autoria do Sena-
dor Jader Barbalho.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 

Maioria/PMDB – PR) – O primeiro orador inscrito a 
ocupar a tribuna é o Senador Mozarildo Cavalcanti.

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

e Força/PTB – RR Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Roberto 
Requião, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespecta-
dores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, para 
mim, hoje, é um dia muito feliz porque é Dia do Médico, 
e, coincidentemente, sendo médico, nós temos que não 
só parabenizar os médicos pelo seu dia, mas abordar 
os temas que interessam mais a profissão. 

Eu não exerço mais a Medicina, mais a exerci in-
tensamente, durante 15 anos, em situações precárias. 
No meu Estado, eu fui o primeiro médico com formação 
roraimense. Voltei para o meu Estado imediatamente, 
trabalhei em condições, eu diria, muito desfavoráveis. 
Éramos apenas quatro médicos para 200 mil habitantes, 
portanto, um para 50 mil. Atravessei vários momentos 
de aflição por falta até de fio sutura – equipamentos, 
nem se fala. Havia dois hospitais no interior que não 
tinham sequer raios X. Eu atendia semana sim, semana 
não. Na capital, Boa Vista, também. Apesar de existir 
um hospital da Diocese, um Hospital do Governo e 
uma maternidade do Governo, nós tínhamos poucos 
médicos para atender a esses três hospitais.
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Então, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco 

Maioria/PMDB – PR) – Quatro médicos para 200 mil 
habitantes, Senador?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Um para 50 mil, portanto, não é?

Então, nós enfrentamos esse trabalho. Depois, fui 
secretário de saúde. Consegui levar colegas da minha 
turma, que se formaram junto comigo. Fomos, portanto, 
levando alguns especialistas que eram indispensáveis, 
como pediatras, anestesistas, ortopedistas. Mesmo as-
sim, nós não tínhamos sequer número suficiente para 
fazer uma escala de plantão. Então, nós vivíamos em 
plantão permanente. 

Mas eu faço questão de registrar aqui que, na 
última quarta-feira, nós aprovamos, neste plenário, a 
Medida Provisória nº 621, de 2013, que trata do Pro-
grama Mais Médicos. Eu diria que esse programa está 
vindo com atraso, Senador Requião, de pelo menos 
44 anos, que é o tempo que eu tenho de formado. No 
ano em que eu me formei, em Belém do Pará, a mi-
nha faculdade fez 50 anos de existência – a faculdade 
que foi a quarta do Brasil a ser criada. Naquele tempo, 
esse problema da falta de médicos se via lá em Belém, 
onde haviam sido formadas 44 turmas de médicos. 
Esse problema também se via nos Municípios colados 
em Belém. Isso não era novidade. E eu já disse aqui 
que, quando eu voltei para Roraima, por uma questão 
de sentimento, de ideal, nós éramos, como eu disse, 
quatro médicos para 200 mil habitantes.

Esse programa deveria ter sido feito há pelo me-
nos quatro décadas. E aí eu quero dizer que têm cul-
pa nisso as entidades médicas, que nunca souberam 
apresentar uma proposta concreta e fazer articulações 
para que esse modelo fosse implantado. 

Eu cheguei a apresentar aqui, Senador Requião, 
um projeto que previa uma coisa mais simples: o mé-
dico formado no Brasil teria um registro provisório e 
seria obrigado a ir, durante um ano, para um Município 
onde não houvesse médicos. Depois ele voltava, re-
cebia o seu registro definitivo e ficava onde quisesse. 
Mas isso aqui não andou – e tenho que dizer – por 
pressões corporativas. Também apresentei um pro-
jeto regulamentando a vinda de estrangeiros, não só 
com o Revalida, mas com outras exigências. Também 
não andou. 

Esse programa, no início, provocou uma reação 
muito forte da classe médica, com certa razão. Mas, 
depois de muitas conversas, nós vimos que a medida 
provisória que veio podia ser aperfeiçoada e, para isso, 
tinha que haver um diálogo. E eu, como Relator Re-
visor, mas também um Relator, um Deputado médico 
também, nós fizemos essa interlocução com o Ministro 

da Saúde, que sempre atendeu, seja por telefonema, 
seja indo lá, e nós conseguimos realmente colocar al-
gumas medidas que aperfeiçoaram a medida provisória.

Apesar dessas divergências, mantivemos rico 
debate durante a sessão. Foi possível aprovar o texto, 
porque chegamos ao consenso de que se trata de uma 
medida emergencial – e isso é bom frisar. O programa 
não é uma solução definitiva para a questão da saúde 
no Brasil, longe disso. Não poderíamos, em sã cons-
ciência, ser contrários a colocar mais médicos onde 
eles são necessários. 

Mas, Sr. Presidente, disse e repito: essa medida 
já veio tarde. Como disse há pouco, desde que me 
formei – vai fazer 45 anos este ano –, a carência de 
médicos já se fazia sentir no País. É lógico que o Pro-
grama Mais Médicos será um auxílio, mas, em si só, 
não resolve o problema de saúde no Brasil. 

Curioso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, que aprovamos essa medida praticamente na 
véspera do Dia do Médico, comemorado hoje, dia 18 
de outubro. Apesar de já ter me afastado do exercício 
da medicina há alguns anos, sempre mantive uma 
grande preocupação pelos temas relacionados à saú-
de. E hoje, no Dia do Médico, sinto-me na obrigação 
de dizer algumas palavras a respeito da situação do 
médico no nosso País.

Como sabemos, os cursos de medicina estão 
entre os mais concorridos e caros do Brasil. Portanto, 
formar um médico especialista, hoje, exige um grande 
investimento de tempo e dinheiro. Ao terminar os estu-
dos, esse jovem profissional encontra um mercado de 
trabalho de difíceis condições. Se ele opta trabalhar no 
SUS, é obrigado a trabalhar por baixos salários e, mui-
tas vezes, ou na maioria das vezes, em condições de 
total carência. Se decide abrir seu próprio consultório, 
precisa cobrar elevados honorários para custear des-
pesa de anos de estudo e especializações constantes, 
ou se render aos planos de saúde, que, em sua gran-
de maioria, eu diria na sua totalidade, não remuneram 
adequadamente o profissional médico. 

Só para comentar sobre isso, Senador Requião, 
nos últimos anos, os planos de saúde foram reajusta-
dos em 400%, e a consulta paga ao médico foi reajus-
tada em 25%. Então, vejam a desproporção: o plano 
de saúde, como intermediador, cobra do seu usuário 
uma mensalidade que subiu 400% e paga a quem 
realmente faz o trabalho, o profissional médico, uma 
remuneração inadequada.

Por isso, ser médico, no Brasil de hoje, Sr. Presi-
dente, requer muito mais do que o compromisso que 
firmamos ao prestar o juramento de Hipócrates. Re-
quer criatividade, dedicação e, sobretudo, coragem. 
Coragem para, muitas vezes, decidir sobre qual pa-
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ciente vai viver e qual vai morrer – infelizmente, essa 
é uma realidade. 

Porque há pacientes nos hospitais que ficam nos 
corredores. E ficam nos corredores, por que os médicos 
querem deixá-los nos corredores? Não. Ficam nos cor-
redores seja porque faltam materiais e equipamentos 
para atendimento, seja porque não há leitos disponí-
veis – o que leva os médicos a terem de decidir entre 
o mais grave e o menos grave. Lamentavelmente, isso 
não é ficção, é a mais pura realidade de uma grande 
parte dos nossos médicos. 

Então, pergunto: como fazer para reverter esse 
quadro?

Um primeiro passo, sem dúvida, é investir mais 
em saúde, é aprimorar os processos de gestão – e 
aqui acrescento –, é eliminar a corrupção que existe 
no setor de saúde. Infelizmente, ela existe de norte a 
sul e de leste a oeste deste País. É preciso aprimorar 
os processos de gestão, mas sem corrupção, para 
que possamos ter hospitais de qualidade em todo o 
território nacional. 

Veja o exemplo da Rede Sarah, inegavelmente um 
grande sucesso. Sem dúvida é um modelo que precisa 
ser aplicado em grande escala em nosso País, por-
que já é sabido que não basta dar mais dinheiro para 
a saúde; é preciso que esse dinheiro seja gasto com 
eficiência, eficácia e efetividade, e isso só será feito se 
mudarmos os processos de gestão e combatermos, 
de forma implacável e exemplar, a corrupção no setor.

Igualmente importante é valorizar o profissional da 
medicina que se dedica ao SUS. Para isso, considero 
fundamental a criação da carreira de médico de Esta-
do, como existe para os magistrados, para o Ministério 
Público – quando passa no concurso, o juiz é nomeado 
juiz substituto, passa por um período, digamos assim, 
de observação até ser titulado, ser chamado de juiz 
titular; então, ele vai ganhando mais a cada período 
que passa, e, como juiz substituto, normalmente, ele 
trabalha em comarcas do interior. 

A carreira do médico, Sr. Presidente, deveria ser 
semelhante à de juiz, que, ao passar no concurso, é 
nomeado juiz substituto e vai para o interior. Após se 
tornar titular, o juiz tem a opção de escolher se retor-
na para a capital ou se fica no interior. Por sua vez, ao 
ser criada a carreira de médico de Estado, o Governo 
teria a prerrogativa de remover ex officio os médicos 
para aquelas localidades onde existe carência desses 
profissionais.

Além disso, valorizar um médico não significa 
apenas dar a ele um ótimo salário. É preciso que ele 
encontre condições para aplicar os tratamentos pres-
critos aos doentes. Não adianta, Sr. Presidente, o mé-
dico receitar um remédio e o paciente não ter dinheiro 

para comprá-lo, como vemos nos Estados mais pobres, 
como é o caso do meu Estado de Roraima, até por-
que há uma ausência do Governo do Estado na as-
sistência à saúde. Como disse, não adianta o médico 
prescrever um tratamento que não será eficaz porque 
o paciente vive em condições insalubres e de falta de 
higiene: esgotos a céu aberto, falta de abastecimento 
de água condigno. Tudo isso, realmente, leva a doenças 
que seriam evitadas simplesmente com ações gover-
namentais. Aliás, uma grande parte de atendimentos 
ambulatoriais tem origem em pacientes que retornam 
com os mesmos sintomas, justamente porque vivem 
em ambientes insalubres, isto é, completamente sem 
nenhum requisito básico para que a pessoa fique sa-
dia mesmo.

Por isso, considero fundamental na educação do 
nosso povo o ensino de regras básicas de higiene e de 
limpeza. Aliás, eu diria que o setor de educação, Se-
nador Cristovam, que é um especialista nisso, padece 
dos mesmos males que o setor de saúde. Apenas, na 
educação, a pessoa fica só carente dos instrumentos, 
mas não morre por isso. Mas pode até morrer por isso, 
porque não tem os conhecimentos de cuidados bási-
cos de higiene e de limpeza. 

Ao mesmo tempo, é fundamental investir em 
saneamento básico, pois muitas das doenças são 
transmitidas pela água contaminada, e poderiam ser 
facilmente evitadas.

Valorizar o médico também significa lutar para 
que tenhamos mais ações preventivas em nosso País. 
Quantas consultas seriam evitadas se o nosso sistema 
de saúde priorizasse ações de prevenção? Sem dúvi-
da, haveria uma grande economia de recursos e uma 
melhoria da qualidade do atendimento do médico do 
SUS, porque as filas diminuiriam muito. 

O que eu quero mostrar com tudo isso, Sr. Presi-
dente, é que os problemas de saúde estão relacionados 
a outras áreas também, como educação e saneamento 
básico, por exemplo; e que valorizar o médico requer 
muito mais do que apenas dar a ele um salário melhor, 
requer planejamento integrado de políticas públicas 
que permitam ao médico prescrever um tratamento 
de qualidade ao seu paciente.

Do ponto de vista do chamado sistema de saú-
de suplementar, que são os planos de saúde, também 
precisamos fazer, urgentemente, algumas mudanças. 

Não é segredo para ninguém que as condições 
de trabalho dos médicos credenciados a planos e se-
guros de saúde deixam muito a desejar, no atendimen-
to e nas condições de trabalho, e, por isso, interferem 
diretamente na qualidade dos serviços prestados aos 
pacientes, usuários que pagam os planos de saúde. O 
baixo valor dos honorários médicos pagos pelas em-
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presas faz com que os profissionais tenham de aten-
der a um maior número de pacientes em um mesmo 
espaço de tempo, o que muitas vezes faz com que o 
tempo da consulta seja menor do que o necessário, 
prejudicando a qualidade do atendimento.

Além disso, também é sabido que muitas em-
presas interferem nas solicitações feitas para exames 
e demais procedimentos, criam obstáculos para isso, 
contestando, inclusive, a necessidade da realização 
deles e orientando os profissionais a não mais os de-
mandarem, ou seja, não pedir mais exames em grande 
número. São práticas que não podemos aceitar, porque 
prejudicam a saúde do povo brasileiro.

Lamentavelmente, as medidas regulatórias to-
madas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
têm se mostrado incapazes de impedir os prejuízos à 
saúde dos pacientes. De acordo com uma pesquisa 
da Associação Paulista de Medicina e do Datafolha, 
divulgada em agosto deste ano, apenas em São Paulo, 
oito em cada dez entrevistados – cerca de 7,7 milhões 
de pessoas – tiveram algum problema nos últimos dois 
anos, com seu plano de saúde. Além disso, de acordo 
com a pesquisa, pelo menos 100 mil consumidores 
entraram na Justiça contra os planos de saúde, só em 
São Paulo, no mesmo período.

Então, Sr. Presidente, essa é uma situação preo-
cupante que precisa ser resolvida, não somente para 
benefício dos médicos, mas, sobretudo, da imensa 
legião de consumidores dos planos de saúde do nos-
so País.

Neste dia em que estamos celebrando o Dia do 
Médico, eu gostaria ainda, Srªs e Srs. Senadores, de 
deixar aqui registrado o que considero um equívoco: 
os vetos apostos à Lei do Ato Médico, que passou 12 
anos aqui, entre Senado e Câmara. É uma matéria 
que tramitou, portanto, com bastante tempo para que 
o Governo, as entidades médicas e as outras áreas 
dos profissionais de saúde pudessem realmente che-
gar a um... 

A Senadora Lúcia Vânia fez um belíssimo traba-
lho na relatoria dessa matéria, e eu também cheguei a 
ser Relator em algumas comissões. Era uma matéria 
que contava com o consenso da Casa. Não é verda-
de, em absoluto, que os médicos estejam querendo 
assumir responsabilidades e atribuições da área de 
saúde como um todo. Não!

Como eu falei aqui, a Rede Sarah é um exemplo 
de atendimento interdisciplinar. Ali trabalham em equi-
pe médicos, fisioterapeutas, enfermeiras, ou seja, há 
uma gama de profissionais de saúde que trabalham 
de maneira interdisciplinar.

Apenas é preciso definir, minimamente, quais são 
as competências do profissional da Medicina. E isso, 

no meu entendimento, ficou muito prejudicado com os 
vetos apostos ao projeto.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de 
mencionar ainda que precisamos introduzir mais huma-
nidade na formação do médico. Apesar da massificação 
do sistema, precisamos resgatar a relação médico-pa-
ciente, para que ela seja uma relação duradoura, em 
que haja uma confiança recíproca. O médico precisa 
ver no paciente, sobretudo, um ser humano, e não uma 
doença. Por isso, precisamos reforçar a formação ética 
do profissional da Medicina. O médico não lida apenas 
com máquinas, com papéis nem com materiais. Lida, 
sobretudo – e sempre –, com a vida. A vida deve estar 
no centro de nossas preocupações, para que tenha-
mos, cada vez mais, uma medicina voltada para o ser 
humano e para a melhoria de sua qualidade de vida.

Deixo aqui os meus cumprimentos a todos os 
médicos do Brasil e, em especial, do meu Estado de 
Roraima, e também aos novos médicos estrangeiros 
recém-chegados ao nosso País, que se vêm somar a 
esse imenso esforço que estamos fazendo para que 
todos os brasileiros e as brasileiras possam ter uma 
vida com mais saúde e dignidade.

Para encerrar, Senador Acir, eu queria fazer um 
comentário à parte do que está aqui redigido. Por exem-
plo, o meu Estado e o Estado do Tocantins foram pio-
neiros em fazer um convênio com Cuba e levar médi-
cos para atender no interior. E levamos. Como levamos 
também professores com mestrado e doutorado para 
iniciar o nosso curso de Medicina, que foi aberto gra-
ças à ousadia do reitor e de sua equipe naquela época. 

Como eu estava sem mandato naquele período e 
participava do conselho universitário, eu tive o prazer 
de ir a Cuba, junto com outro colega, para tratar deste 
assunto: convocar médicos para atender a população 
e trazer médicos para começar o curso de Medicina. 
Foi um trabalho enorme abrir o curso lá, porque o Con-
selho Nacional de Saúde tinha o preconceito de fazer 
faculdade em lugares pequenos.

E o nosso curso já formou várias turmas, funciona 
há mais de dez anos. Esse curso é muito bem avaliado 
pelo MEC, justamente porque tem um projeto ousado, 
tem uma qualidade de professores muito boa, embora 
tenha começado com os médicos cubanos – não digo 
nem “embora”. Graças a Deus, começou, porque não 
havia outros professores do Brasil que se dispusessem 
a ir para lá. Mas, depois, com um ano ou dois anos 
de funcionamento, fomos abrindo concursos para os 
médicos, que passaram a ver no curso de Medicina 
de Roraima também uma oportunidade boa de dar a 
sua colaboração. E quero dizer: em Roraima, antes de 
Rondônia e antes do Acre. Quando eu me formei, só 
havia Medicina no Pará. Não havia no Amazonas, não 
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havia em nenhum Estado da Região Amazônica. Nós 
fizemos lá em Roraima – digamos assim – exatamente 
o que precisa ser feito.

Mas eu quero ressaltar que, nessa medida do 
Mais Médicos, foram introduzidas algumas sugestões 
que eu apresentei, de comum acordo com o Governo 
e com a classe médica, que foram: primeiro, reduzir 
para três anos apenas o período em que o médico 
pode atuar, no lugar para onde ele é designado pelo 
Ministério da Saúde, sem a revalidação do diploma. O 
Ministério vai, portanto, assumir essa responsabilida-
de. Depois dos três anos, se ele quiser continuar no 
programa ou ir trabalhar em outro lugar, ele tem que 
fazer revalidação do diploma.

Segundo, colocamos um item que dá ao Governo 
o prazo de cinco anos para construir, reformar e equi-
par as unidades de saúde. Porque é aquela história: 
é muito bom ter um médico, é melhor do que não ter; 
mas também ter um médico sem uma retaguarda mí-
nima é temerário para ele e para o próprio paciente.

Colocamos também, como prevenção até, Se-
nador Acir e Senador Requião, exigências bem claras 
para criação e funcionamento dos cursos de Medici-
na, porque senão, daqui a pouco começam a prolife-
rar faculdades para todo lado, e o que vai acontecer? 
O que acontece com algumas profissões: cursos de 
baixa qualidade. E nós vamos começar a degradar a 
formação do médico no Brasil.

Por último, nós colocamos também uma exigência 
de que o médico, indo para aqueles lugares, não pode 
se ausentar daquele lugar nesses três anos de trabalho. 
Com isso, nós esperamos que medidas sejam feitas.

O Governo tomou a decisão de ampliar o número 
de vagas nas universidades federais, mas não tomou 
também a iniciativa de aumentar o número de profes-
sores e o número de laboratórios. Então, é preciso 
que haja, ao mesmo tempo, investimento nesse setor.

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educa-
ção serão os carros-chefes para, realmente, nós dar-
mos fim a essa triste realidade de que, no Brasil, nós 
temos mais de 400 mil médicos, e existem cidades e 
até bairros mais periféricos das cidades grandes sem 
nenhum médico. E por quê? Porque o médico simples-
mente não quer ir? Não, porque o salário será o mes-
mo se ele ficar na capital, no grande centro, e porque 
os riscos na periferia são maiores, seja por questão 
de segurança pessoal, seja por falta de equipamento.

Então, é preciso que a gente faça esse diagnósti-
co, para usar uma palavra médica. E esse diagnóstico, 
para mim, está feito agora.

Nós temos de tratar o problema grande da saú-
de no Brasil em duas fases. Esta fase, claramente, eu 
identifico como emergencial, mas nós temos de tra-

balhar – e cabe muito ao Congresso fazer isso – para 
que essa emergência, esse tratamento de emergên-
cia se transforme num plano permanente de Estado, 
para que, realmente, um setor tão fundamental como 
a saúde não continue no descaso.

Eu, que não votei a favor da prorrogação da 
CPMF, na época, fui crucificado, e vejo que até hoje 
não sepultaram a CPMF. A toda hora vejo colegas aqui 
dizendo que o setor de saúde não está melhor porque 
tiraram a CPMF.

Ora, 14 anos de existência da CPMF não mu-
daram em nada o serviço de saúde. Pelo contrário, 
a CPMF, que tinha, no início, destino certo só para a 
saúde, passou a ser usada para a seguridade, passou 
a ser usada para fazer superávit primário, e roubaram 
muito dinheiro da CPMF. Então, no sistema de saúde, 
o paciente não se beneficiou com isso.

Eu quero realmente terminar, cumprimentando 
os médicos do meu Estado, os colegas médicos e as 
colegas médicas, os estudantes de Medicina do meu 
Estado e, por extensão, de todo o Brasil, com a certeza 
de que precisamos trabalhar mesmo juntos – Executivo 
e Legislativo –, para que possamos, de fato, melhorar 
essa realidade do País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, 
o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador 
Mozarildo, pelo seu pronunciamento.

Passo a palavra, agora, ao Senador Roberto Re-
quião, do PMDB do Paraná.

V. Exª tem o tempo necessário para fazer o seu 
pronunciamento, Senador Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Srs. Senadores, eu venho à tribuna 
por dois motivos. Eu vou fazer algumas considerações 
sobre a crise global e o Mercosul, mas, inicialmente, 
quero falar, Senador Cristovam, sobre a minha per-
plexidade em relação à posição do nosso Governo 
Federal na questão do leilão de Libra. 

Eu, durante a última campanha eleitoral, fiquei 
empolgado com a nossa Presidente Dilma Roussef 
quando ela, respondendo a algumas declarações dos 
principais assessores de José Serra, colocou no ar um 
VT, um videoteipe, no qual afirmava que a privatiza-
ção da Petrobras ou dos campos do Pré-sal eram um 
crime contra a Nação. 

Eu redobrei os meus esforços na campanha da 
Presidente Dilma. Mas eis que, de repente, não mais 
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que de repente, tudo muda e a Presidente determina 
que o campo de Libra, o maior campo de petróleo co-
nhecido no Brasil, talvez o maior campo de petróleo 
do planeta seja leiloado. E exclui a Petrobras, exigindo 
uma participação de R$15 bilhões antecipados, que 
seriam posteriormente diminuídos do custo de produ-
ção do petróleo. 

A sociedade civil protesta. Eu não consegui en-
tender o leilão. 

Eu queria um debate no Congresso Nacional. 
Tentei fazer um debate na bancada do meu Partido, o 
PMDB. Levei o Fernando Siqueira, Vice-Presidente da 
Associação dos Engenheiros da Petrobras. Tive difi-
culdade de levar o debate à frente. De certa forma, o 
debate não se deu pela interferência pesada do Líder 
do Governo, que é do meu Partido. Então, junto com 
o Senador Pedro Simon e o Senador Randolfe, ela-
boramos um projeto de decreto legislativo para sustar 
o leilão de Libra. 

Ora, a Mesa é do meu Partido. O PMDB tem a 
Presidência do Senado, mas eis que mais uma surpre-
sa surge, Senador Cristovam Buarque: a Mesa distribui 
o projeto de decreto legislativo para três comissões. 
Distribui para três comissões. E, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, informa-me o Senador Vital que o 
Líder do Governo pede para ser o relator. Pede para 
ser o relator, o pedido é atendido e ele leva o projeto 
para casa, e não o devolve mais. O leilão de Libra será 
feito no próximo dia 23, se não me engano, semana 
que vem, segunda ou terça-feira. E o projeto de de-
creto legislativo teria que passar por três comissões, 
e o relator não devolve o projeto, não faz a relatoria.

Então, Senador Cristovam, o que eu vejo é que 
não se estão contrapondo aos argumentos que contra-
riam o leilão de Libra; eles estão impedindo o debate. 
O Governo, com a ajuda do meu Partido, que tem a 
Mesa do Congresso Nacional na mão, está impedin-
do que o Senado da República debata os argumentos 
favoráveis e contrários.

É a mesma atitude da nossa Presidente. Ontem, 
ela assina um decreto determinando que o Exército Bra-
sileiro seja mobilizado para impedir qualquer manifes-
tação contra o leilão de Libra. É o Exército defendendo, 
então, a entrega do petróleo brasileiro, sem argumen-
to. Não há argumento racional algum que justifique 
esse leilão que preda o Brasil e compromete o nosso 
futuro. Tudo se suporta apenas, no meu entender – e 
não tenho motivo para pensar de outra maneira até 
agora; nem a Presidente me deu um argumento, nem 
o Ministro das Minas e Energia –, nos R$15 bilhões 
para viabilizar o superávit primário, uma antecipação, 
uma espécie de empréstimo. E o Brasil perde o leilão.

A Presidenta da Petrobras veio a uma das comis-
sões e, implícita ou explicitamente, conforme preferirem 
os Srs. Senadores na interpretação que possam fazer, 
disse que não entendia por que se estava fazendo o 
leilão e que não havia empresa no Brasil mais capaci-
tada para explorar Libra do que a Petrobras.

Estamos com o Exército na rua, em uma espécie 
de pinochetaço para impedir manifestações. Então, de 
repente, Senador, na ausência do debate no Congresso 
Nacional, na ausência do contraditório para a discussão 
das argumentações, vejo que a única manifestação de 
saúde cívica no Brasil está nas ruas, a manifestação 
do povo nas ruas, não dos predadores do tal do black 
bloc, que se comportam de uma forma boba, estúpi-
da, intolerável, mas a manifestação de saúde está nas 
ruas com a juventude, com os sindicatos. E o Governo 
não quer discutir nada, vai leiloar de qualquer forma e 
convoca o Exército brasileiro para isso.

Fica aqui patente, Senador Cristovam, a minha 
indignação contra isso. Estão nos sonegando a opor-
tunidade do debate. É um comportamento semelhan-
te ao comportamento do Pinochet. Isso não significa, 
Senador Cristovam, que o nosso Governo não tenha 
algumas atitudes que devamos apoiar – por exemplo, 
a manutenção das políticas sociais –, mas agora pare-
ce que se reverte tudo. Sinalizam com o aumento dos 
juros, fazendo o jogo do mercado. Pressionados pelo 
mercado, vão desistindo das políticas sociais.

Talvez eu esteja enganado, mas vejo uma sensível 
mudança de comportamento do nosso atual Governo 
para o período em que o Presidente Lula foi Presiden-
te da República. Não que o Lula não tenha cometido 
erros. Todos nós cometemos erros, somos passíveis 
e falíveis, passíveis de erros e extremamente falíveis 
como seres humanos na condução de uma Adminis-
tração Pública, mas eu estou muito preocupado com 
o leilão de Libra.

Ontem, entrei com uma representação junto ao 
Ministério Público Federal. E, pelo telefone, para que 
ela não se perdesse como aconteceu com a Mesa 
do Senado, com o meu projeto de decreto legislativo 
– meu, do Senador Simon e do Senador Randolfe –, 
liguei para o Procurador-Geral, Janot, para dizer a ele 
que tinha entrado com a representação, que ela es-
tava protocolada, para evitar que amanhã ou depois 
dissessem que ela foi extemporânea e que o Ministério 
Público não teve dela conhecimento. Além disso, no 
meu gabinete, preparamos uma ação popular, com a 
ajuda do Dr. Comparato e do Dalmo Dallari. Essa ação 
está sendo ajuizada ontem e hoje no Paraná.

Muito bem, não nos omitimos, fizemos o que tinha 
que fazer, mas o Senado da República, com um leilão 
na segunda ou na terça-feira, designar três Comissões 
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para examinar um decreto legislativo, e o Líder do 
Governo pedir para ser Relator e levar o projeto para 
Casa, negando-nos o contraditório, impossibilitando a 
discussão, é uma coisa realmente inusitada, que mos-
tra que o Senado da República está doente, porque a 
saúde é o contraditório, é a vitalidade, é a discussão. 
Nós estamos doentes! E a saúde se manifesta nas 
ruas das principais cidades do Brasil.

O Senador Cristovam levanta o microfone para 
um aparte, que eu concedo com o máximo prazer.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Senador, eu estava pegando aqui 
umas informações mais detalhadas para poder fazer 
meu comentário a sua fala. Vou correr o risco de dizer 
como está na minha cabeça, sem ter tido tempo de 
checar plenamente. Eu vejo quatro grandes problemas 
nesse leilão que o senhor está trazendo aqui e contra 
o qual tem sido um batalhador. Primeiro é que o Go-
verno não ouve. Apesar das manifestações, apesar 
de a Presidenta, de vez em quando, ir para a tribuna 
e parabenizar os que estão na rua, apesar de dizer 
que eles estão reivindicando porque receberam tanto 
que querem mais – o que, às vezes, me parece que é 
um deboche com os professores que estão na rua –, 
apesar de dizer que é preciso ouvir as ruas, não está 
ouvindo. Porque há um clamor. Há um clamor das 
pessoas conscientes em relação a pelo menos estu-
dar melhor esse leilão. Então, este é o primeiro ponto: 
não ouve. O segundo é que toca em um símbolo que 
é a Petrobras. A Petrobras não é apenas uma empresa 
como a Exxon, como a British Petroleum. Não. Aqui a 
Petrobras é um símbolo, um símbolo de luta do povo 
na rua. A Petrobras não foi feita de cima para baixo. 
A Petrobras foi uma conquista do povo brasileiro, e o 
povo tem que ser respeitado. Além disso, é, hoje, uma 
empresa fundamental para o futuro, por causa das nos-
sas reservas crescentes. Aliás, se não fosse a Petro-
bras o Brasil seria considerado um País sem petróleo. 
A Petrobras é que vem descobrindo petróleo. Está-se 
brincando com um símbolo, na medida em que pode 
se entregar o maior de todos os mananciais que nós 
temos para grupos externos, deixando a Petrobras com 
uma participação minoritária. Terceiro é que se está 
mexendo com um símbolo que é o Exército brasileiro. 
O Exército é para enfrentar guerra. 

O Exército é para enfrentar o que antigamente 
se chamava o truste do petróleo, e não para proteger 
que empresas estrangeiras venham aqui se apropriar 
do nosso petróleo. E o Exército está sendo usado para 
quê? Para impedir manifestações. Isso lembra muito, 
há poucos anos, quando lutávamos contra o Exército 
nas mãos de ditadores, impedindo manifestações na 
rua. Hoje eles chamam para proteger o leilão. Amanhã 

vão chamar para proteger as vidraças dos bancos. E 
vai chegar o dia em que o Exército, resistindo às pres-
sões dos manifestantes, dará um tiro. E o Exército que 
mata jovens do seu próprio país perde toda a razão 
de ser, toda a razão de ser. Exército é para enfrentar 
inimigos estrangeiros, não para enfrentar brasileiros. 
Agora, tem um outro que está sendo esquecido por 
muitas pessoas. É que a Presidenta falou, insistiu, 
mandou um projeto de lei – embora eu já tivesse dado 
entrada aqui a algum; o Tasso Jereissati, junto comigo; 
o Aloysio, todos nós demos entrada em projeto para 
que os royalties do petróleo fossem para a educação, 
e ela passou por cima – e, felizmente, foi bom, porque 
assim se aprovou rapidamente, senão o PT teria ficado 
contra se fosse de autoria nossa, e aprovaram-se os 
royalties do petróleo. Mas, pelo que eu imagino, e es-
tava neste momento tentando aperfeiçoar isso, neste 
caso, os royalties do petróleo viram bônus e assina-
tura. E poderão até ir para a educação daqui a 15, 20 
anos. Até lá, esse dinheiro vai ficar para o superávit 
fiscal. Ou seja, ela está usando o Exército para prote-
ger a tomada de recursos que pertencem à Petrobras, 
impedindo o povo de se manifestar, para não cumprir 
plenamente a própria lei de que ela tomou a iniciativa, 
para os royalties de petróleo irem para a educação. E, 
para concluir, o quinto ponto é o autoritarismo das di-
reções do Senado diante da sua proposta. É inadmissí-
vel que o Senado tenha engavetado o seu pedido para 
que nós o analisássemos aqui, e o seu pedido não é 
nem para ficar contra para sempre, é para analisar...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – E numa gaveta com três fechaduras. 
Porque ele foi enviado para três Comissões, e o Líder 
do Governo pede para ser o Relator, leva para casa e 
não entrega, impedindo a discussão.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Eu me ofereço para, junto com o senhor, 
fazermos alguma representação à direção da nossa 
Casa, dizendo que o que se está fazendo ao impedir 
o debate disso antes do leilão é quase que um crime 
de lesa-pátria. É um crime de lesa-pátria, porque é o 
debate que esta Casa tem que fazer diante de algo 
tão importante para o futuro do Brasil, desrespeitan-
do algo tão importante do passado do Brasil, cons-
purcando a imagem de uma das coisas que deveriam 
ser sagradas no Brasil, que são suas Forças Armadas, 
e negando que esse dinheiro vá para os royalties do 
petróleo, conforme a própria lei que ela determinou. 
Eu creio que, diante de tudo isso, fica uma profunda 
frustração e ainda uma maior preocupação. Se con-
tinuarmos sendo administrados dessa maneira, sem 
ouvir, usando o exército contra o povo para proteger 
leilão em que estrangeiros vão receber o nosso petró-
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leo, sem mandar o dinheiro para onde deveria, que é a 
Educação, eu não vejo um bom futuro para o Brasil. E 
felizmente há vozes como a sua se levantando contra 
esse tipo de coisa.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador, o nosso protesto não é o pro-
testo dos black blocs. Nós não estamos quebrando o 
patrimônio público irrefletidamente nas ruas, mas eu 
faço aqui da tribuna do Senado um apelo.

Ainda nesta manhã, nós vamos publicar na mi-
nha página na internet: robertorequiao.com.br a ínte-
gra da ação popular e do pedido de tutela antecipada. 
Vou utilizar também o Twitter, para divulgar a página e 
viabilizar o acesso, e o Facebook. E eu peço a quem 
nos assiste, neste momento, pela nossa televisão, e 
que nos ouve pela nossa rádio, o apoio.

Vamos divulgar os argumentos. A informação tem 
que ser passada para a população. O que o Gover-
no está tentando é impedir a informação, utilizando o 
Exército para impor aquilo que, racional e logicamente, 
ele não pode demonstrar à sociedade civil e de que 
não pode convencê-la.

É um absurdo o que nós estamos fazendo. E eu 
repito: acreditei na Presidente Dilma quando ela, num 
videoteipe na televisão, dizia que era um crime o que 
o principal assessor do seu opositor José Serra pro-
punha, a privatização da Petrobras e a privatização do 
pré-sal. Eu acreditei e continuo acreditando.

Não sei o que aconteceu com a Presidente ago-
ra, mas eu vi a sua cara satisfeita na televisão ontem 
quando assinava um decreto determinando que o 
Exército brasileiro fosse defender o entreguismo, ga-
rantir o leilão, impedir o protesto popular. Em vez de 
argumentos, balas de fuzil? É o calibre 762 que vai 
justificar a entrega do petróleo brasileiro?

Senador, eu tenho que admitir que podemos es-
tar errados. De repente, o Governo está vendo alguma 
coisa que nós não estamos vendo. A nossa Presidente 
deve ter uma lucidez extraordinária que supere qual-
quer entendimento que possamos ter, mas a fuga do 
debate é a negação do argumento.

É através de razões inconfessáveis que esse 
leilão está sendo feito. Logo mais, antes do meio-dia, 
na minha página: robertorequiao.com.br, a íntegra da 
ação popular e, eu, pelo Twitter e pelo Facebook, es-
tarei divulgando também. Não é black bloc irrefletido 
que resolve isso. É informação, é argumentação só-
lida, é debate aberto, é o contraditório no País. Não 
é com “pinochetaço” que se resolve a questão do pe-
tróleo no Brasil.

Senador Acir, na verdade, a minha intenção nesta 
manhã era falar sobre a crise global e o Mercosul. E é 
disso que vou tratar agora.

Tempos atrás, o Presidente Vladimir Putin classi-
ficou o fim da União Soviética como “a maior tragédia 
do século XX”. É possível, é possível que tenha sido. 
Não estou me referindo à visão ideológica da União 
Soviética, mas à unidade da União Soviética na con-
solidação dum bloco de sobrevivência nos mercados 
do mundo. É possível que seja. Mas, para nós latino-
-americanos, a maior tragédia de nossa história seria 
a frustração da unidade continental; no caso, a frus-
tração do Mercosul.

Definitivamente, com o avanço da globalização 
imperial, as crises e as armadilhas que ela embute, 
não há para o Brasil, Venezuela, Argentina qualquer 
possibilidade de saídas isoladas, de caminhos pró-
prios, de caminhos particulares. O brado brasileiro 
de “Independência ou Morte”, lançado em oposição à 
dominação colonial portuguesa, ou o brado de José 
Martí de “Pátria ou Morte”, fortemente ecoado por toda 
a América, talvez devessem ser substituídos hoje por 
“Integração ou Morte”. A nossa soberania, a nossa 
sobrevivência como nações não será mais possível, 
se recolhidos aos limites de nossas fronteiras, ensi-
mesmados, reclusos.

No entanto, essa não é a preocupação das cha-
madas elites, dos políticos, da mídia e do nosso conti-
nente. Quando a Mesa do Senado impede a discussão 
de um decreto legislativo que vai analisar o leilão de 
Libra, vemos que estamos escamoteando o grande 
debate nacional, e eu fico me perguntando que espé-
cies de interesses existem atrás disso.

A ideia da integração, a integração como conditio 
sine qua non, encontra poderosa resistência, alimentada 
pelo comportamento que um dos maiores dramaturgos 
brasileiros classificava de “complexo de vira-lata”; ou 
seja, sabujice colonial.

Vejam, por exemplo, a reação das grandes redes 
brasileiras de comunicação e dos partidos conserva-
dores à denúncia de que os Estados Unidos invadiram 
até mesmo o celular da Presidente Dilma, bisbilhotaram 
suas mensagens e conversas com ministros, além de 
devassarem os arquivos da estatal brasileira do pe-
tróleo, a Petrobras.

A mídia e a oposição, além de considerarem a 
espionagem “normal”, “legítima”, censuraram a Presi-
dente pela reação ao atentado. Foi brilhante a reação, 
foi empolgante o discurso da Presidente na ONU, mas, 
depois, ao lado da práxis que é uma ideia que Sua 
Excelência expôs na ONU, vem a poiesis, que é uma 
idéia em ação, vem o leilão de Libra, sem nenhuma 
justificativa.

O episódio atesta que as nossas elites continu-
am fiéis ao princípio do alinhamento automático aos 
interesses norte-americanos, como há dois séculos 
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gravitavam obedientemente em torno das metrópoles 
europeias.

À medida que a crise avança sobre os nossos pa-
íses – e não se trata mais de uma marolinha – aguçam-
-se os pendores coloniais das camadas dominantes.

Por mais de uma década, com o aumento da 
demanda de commodities, principalmente da parte da 
China, esses pendores, de certa forma, foram atenu-
ados. Agora, com o decréscimo das exportações de 
grãos, minérios e carnes, emerge a inclinação colonial.

Assim, o projeto da Área de Livre Comércio das 
Américas, a falecida ALCA, que tanto havia encantado 
e atraído luminares do dependentismo, como Carlos 
Menem, Fernando Henrique Cardoso, Sanguinetti, Fu-
jimori, Sánchez de Lozada, Salinas de Gortari e com-
panhia, reaviva-se na forma de propostas de acordos 
bilaterais de livre comércio.

Mesmo que os números das relações comerciais 
entre os países do nosso continente desmintam os de-
fensores desses arranjos, eles insistem nos acordos 
porque são movidos apenas pela possibilidade de ga-
nhos circunstanciais, imediatos, e não pela ideia força 
de Brasil, Nação.

Integração ou Morte. Integração ou Inviabilidade 
do projeto nacional.

Mas não falo tão simplesmente de uma integração 
comercial, da quebra de barreiras alfandegárias. Isso 
é pouco, Senador Acir Gurgacz. É pouco, é limitado e 
é temporário. Uma integração efetiva, que signifique 
ganhos econômicos, estimule o desenvolvimento, rom-
pa amarras do atraso, elimine a pobreza, a violência e 
os abismos sociais, essa integração deve ser também 
cultural, no sentido pleno e completo do conceito.

A nossa ambição deve ser nada menos do que 
a ambição de uma civilização latino-americana, ilu-
minada pelo amor e pela solidariedade, pela justiça, 
pela paz e pela felicidade. Não menos que isso, essa 
é a nossa ambição.

Do ponto de vista brasileiro, não há mais como 
retornar desse caminho.

Veja, Senador Cristovam, em média, nos últimos 
quatro anos, mais de 30% de nossos produtos manu-
faturados foram exportados para países do Mercosul. 
Se acrescentarmos os demais países da América do 
Sul e da América Latina, vemos que 50% de nossos 
produtos industriais são exportados para o continente 
latino-americano. Quer dizer, a metade do que nossas 
indústrias produzem é consumida na América Latina.

A União Europeia consome 19,5% de toda a nossa 
produção industrial; os Estados Unidos, 13,5%; a Chi-
na, pouco mais de 2%; e o restante do mundo, 14,8%.

Além de exportar mais para a América Latina, 
o continente paga melhor pelos nossos produtos. No 

acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil exportou 
US$234,190 bilhões, vendendo seus produtos ao pre-
ço médio de US$425 a tonelada.

Para a América Latina, exportamos US$50,160 
bilhões e vendemos os nossos produtos, Senador Cris-
tovam, a US$1.424 a tonelada, portanto, US$1.000 a 
mais por tonelada do que vendemos, em média, para 
o mundo, porque nós vendemos para a América Latina 
produtos industrializados no Brasil.

A venda apenas para o Mercosul tem um preço 
médio ainda melhor: US$1.534 a tonelada. Logo, a 
América Latina compra mais, paga melhor e importa 
produtos com valor agregado. Ainda assim, os nossos 
conservadores, fatia importante do chamado agrone-
gócio e da grande mídia colonizada, servil, querem 
ver o nosso País amarrado a acordos bilaterais com 
os Estados Unidos e alguns países europeus.

Mais alguns dados, Senador Gurgacz. Enquan-
to, entre 2002 e 2012, as nossas exportações para os 
Estados Unidos cresceram 72%, os nossos negócios 
com a América Latina tiveram um incremento de 337%. 
Só para o Mercosul, o aumento foi de 579%. Da mes-
ma forma, as nossas importações da América Latina 
e Caribe cresceram bem mais que as importações da 
União Europeia ou dos Estados Unidos.

Como diria o Presidente Chávez, o nosso norte é o 
sul. Integração ou morte, morte dos projetos nacionais.

Ou nos protegemos sob o guarda-chuva da inte-
gração ou nos expomos à pior de todas as tempestades 
geradas pelo desequilíbrio do capitalismo.

A premissa parece óbvia. Profundamente afetados 
pela crise financeira global, em recessão, porque víti-
mas de suas políticas de classes, para salvar o sistema 
bancário, os países europeus precisam desesperada-
mente vender, exportar. Aumentar as exportações e o 
superávit comercial, para substituir a demanda interna 
contraída com as tais “receitas de austeridade”, esta a 
saída para a Europa do euro. E, como ensinou certa 
vez Lester Thurow, o papa da globalização, acerca do 
destino inevitável das montadoras de automóveis, o 
mapa da mina indica que o tesouro está no sul. Mais 
óbvio, Senador Cristovam, rigorosamente impossível, 
mas o cerco sobre nós, sobre o Brasil e sobre a Amé-
rica Latina amplia-se.

Os Estados Unidos anunciam a meta de dobrar 
as exportações a cada cinco anos. O Japão adota 
uma política cambial agressiva, para aumentar as ex-
portações. A China intensifica e reforça o seu modelo 
exportador e de superávit comercial. Enfim, o nosso 
sistema comercial sofre assédios em todas as frentes. 

Com o consumo interno contido, os países in-
dustrializados miram os mercados emergentes como 
a sua salvação.
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Repico: a alternativa dos acordos bilaterais de li-
vre comércio com os países desenvolvidos é a batalha 
de Davi sem a funda e com Golias fortemente armado.

Para nós, a única saída é o aprofundamento da 
integração cultural e produtiva do continente como eixo 
central para a retomada do nosso desenvolvimento e 
para a construção da grande nação latino-americana.

Apenas como bloco será possível a defesa do ver-
dadeiro dumping comercial, que se engatilha contra nós.

Mais ainda: desta vez, o declínio da indústria 
manufatureira, em toda a América do Sul, não será 
compensado pelo aumento das exportações de com-
modities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise, o 
que fez com que a própria crise batesse em nossos 
costados como uma “marolinha”, como disse o Presi-
dente Lula.

Não, agora não. A China, esse insaciável Panta-
gruel engolidor de grãos, carnes e minérios, revela-se 
um tanto quanto indisposta, na sua saciedade que se 
reflete por todo o continente.

Integração produtiva e cultural ou morte. Morte 
dos projetos nacionais.

Como vimos, da parte de nossas malfadadas 
elites e seus porta-vozes mediáticos, nada a esperar. 
Talvez, Senador, a esperança esteja no grito das ruas.

Mas, desgraçadamente, da parte de nossos go-
vernos, em especial do Governo brasileiro, pouco a 
esperar em vista de uma política econômica inconse-
quente, que não contribui para a integração continental.

Se escapamos da recolonização explícita, escra-
chada, representada pela Alca; se superamos aqueles 
dias escuros, nebulosos, de predomínio de governos 
neoliberais, não conseguimos, até hoje, elaborar um 
projeto comum de construção da União Latino-Ame-
ricana; um projeto que começasse em nossas casas, 
com a construção de nossas nações.

Como disse, o boom das commodities desfaz-se 
e, em combinação com uma política econômica errática, 
fortemente influenciada pelos pressupostos neoliberais. 

Temos como herança a desindustrialização, a 
desqualificação do emprego, o desequilíbrio do balanço 
de pagamentos, a sangria da remessa de lucros para 
o exterior, a diminuição dos investimentos públicos, a 
ampliação da política de concessões, eufemismo en-
vergonhado do nosso Governo para realizar as priva-
tizações que está realizando.

De forma mais aguda ou menos aguda, são pro-
blemas que perpassam os países do Mercosul, da 
América Latina e Caribe. As reações, de maneira ge-
ral, são tópicas, limitadas. Vejam o caso brasileiro. O 
nosso Governo tange a economia a golpes de deso-
nerações fiscais, ainda que essas desobrigações já 
tenham perdido a capacidade de estimular o consumo 

e o investimento. Hoje, as desonerações talvez não te-
nham outros efeitos que os de favorecer o fantástico 
lucro das montadoras, que, depois das desonerações, 
multiplicaram por cinco os seus investimentos não no 
Brasil, mas fora do Brasil, e estimular a remessa de 
lucros das multinacionais para o exterior. 

A espantosa enxurrada de dólares que, no último 
ano, temos exportado sob a rubrica de lucros e juros 
coincide com a exacerbação das desonerações. 

A encrenca cambial também é um embaraço 
comum. Trata-se de um risco, um gravíssimo risco, a 
curto prazo, Senador Cristovam. 

Quando se fala na potencialidade da crise cam-
bial, os nossos países sacam como argumento suas 
reservas em dólares; no caso brasileiro, se não me 
engano, cerca de US$370 bilhões de reservas. Mas 
perguntemos: um elevado nível de reservas resiste 
à combinação de déficit comercial, déficit em conta 
corrente, remessa crescente de lucros e juros para o 
exterior, redução dos investimentos externos e dimi-
nuição de exportações? Resiste? Não. 

Foi por causa disso, e não para conter a inflação, 
que o Banco Central do Brasil voltou a aumentar os 
juros – está recorrendo ao capital especulativo e va-
dio mundial, na continuidade da política neoliberal de 
Fernando Henrique Cardoso. Enfim, voltamos ao ciclo 
traiçoeiro de ter que alimentar a especulação externa 
para atrair aplicações financeiras.

Consequência inevitável: revalorizamos a nossa 
moeda, radicalizamos a tendência à desindustrializa-
ção, diminuímos a possibilidade de retomada das ex-
portações, agravando o círculo vicioso da crise.

Some-se a isso a já referida crise dos países in-
dustrializados e temos ingredientes para um petardo de 
grande poder de destruição, uma vez que nós e nossos 
parceiros latinoamericanos não temos uma estratégia 
de enfrentamento da crise, não temos nem estratégia 
nem táticas para desarmar esta bomba.

Parece que não conseguimos entender, não en-
tra em nossas cabeças, não alcança o entendimento 
governamental que a crise na Europa e nos Estados 
Unidos não é o vale de um ciclo que acabará entran-
do em um processo de retomada por vias naturais, 
arrebatando-nos juntos aos céus.

Antigamente, Senadores, as crises cíclicas do 
capitalismo eram revertidas por políticas fiscais e mo-
netárias expansivas. Hoje, o sistema resiste às políticas 
fiscais expansivas e as políticas monetárias tornaram-
-se absolutamente ineficazes.

É a tal da armadilha de liquidez de que falava 
Keynes: as empresas têm dinheiro para investir, mas 
não investem porque não há demanda. É a armadilha 
keynesiana da liquidez.
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Reforçando: as brutais políticas de contração ado-
tadas pelos países europeus para salvarem o sistema 
financeiro, que travaram a retomada do crescimento e 
espalharam recessão e depressão, não nos deixam à 
parte de seus efeitos.

Integração ou falência dos projetos nacionais.
E o nosso Governo recorre a essas desonera-

ções táticas sem um projeto nacional claro e definido 
e recorre, presentemente, à entrega do petróleo de 
Libra, que pode chegar a 15 bilhões de barris, para 
resolver um problema de superávit primário. As nossas 
ações contra o leilão de Libra, tanto a representação 
que fizemos ao Ministério Público como a ação popu-
lar para a qual pedimos tutela antecipada, poderá ser 
lida ainda hoje, nesta manhã, na minha página na In-
ternet: robertorequião.com.br. E Utilizarei o Twitter e o 
Facebook para divulgá-las amplamente.

Não é de black bloc que precisamos; não é de 
destruição de patrimônio. Precisamos de informação, 
debate, coerência, do despertar do novo e saudável 
nacionalismo no País.

Obrigado, Presidente, pela tolerância proverbial 
de V. Exª com o tempo.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Re-
quião, pelo pronunciamento.

Concedo, agora, a palavra ao Senador Cristovam 
Buarque, do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozaril-
do, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, fico feliz por ver 
aqui um grupo de crianças assistindo à nossa sessão, 
até porque o que eu vou falar diz respeito a vocês, pois 
farei referência aos professores.

Sr. Presidente, eu sou de uma geração nordesti-
na que viu a luta de camponeses para saírem de uma 
semiescravidão. Eu vi greves de camponeses que até 
então eram proibidas, mas eles conseguiram fazê-las, 
graças a lutas, naquela época, não de sem-terras, mas 
de outros movimentos de defesa dos direitos dos tra-
balhadores no campo.

Aquelas greves, Senador Mozarildo, traziam pre-
juízos porque reduziam a produção de açúcar durante 
aqueles dias. Mesmo assim, era uma luta absoluta-
mente necessária para dar direitos e construir um fu-
turo melhor, inclusive na produção açucareira, tendo 
trabalhadores assalariados dignamente. Sem isso, a 

nossa economia esbarraria na ineficiência do trabalho 
servil que então existia.

Senador, passados tantos anos...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, peço 
um momentinho.

É oportuno que eu faço um registro porque o Se-
nador Cristovam foi reitor da Universidade de Brasília, 
Ministro da Educação e é homem que cuida muito aqui 
da educação. Quero registrar aqui a presença, Sena-
dor Cristovam, dos alunos do ensino fundamental do 
colégio Inei-Sigma do Lago Sul do Distrito Federal. 
Sejam bem-vindos!

Quero esclarecer a vocês e aos professores que 
esta sessão de sexta-feira é uma sessão não delibe-
rativa, em que não há votações, destinada a que os 
Senadores exponham os seus pensamentos, as suas 
preocupações, e debatam os temas nacionais. Portan-
to, é uma sessão dedicada somente a comunicações 
e debates.

Muito obrigado pela presença de vocês.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 

Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Mozarildo, 
por ter feito referência à escola dos jovens.

Senador Mozarildo, passados tantos anos, eu já 
não mais adolescente, como naquela época, já não 
mais jovem, já quase septuagenário, vejo que o Brasil 
mudou e não mudou. Mudou porque agora os grevis-
tas, os que lutam por direitos, são professores, não 
são camponeses. É uma mudança. É uma mudança 
substancial em direção à economia mais vinculada ao 
conhecimento. Mas é a mesma coisa, Senador Moza-
rildo, quando a gente percebe que, naquela época, a 
luta dos camponeses do Nordeste brasileiro e de ou-
tras partes do Brasil era uma luta pelos direitos deles 
e pela maior eficiência do sistema de exportação de 
açúcar. Hoje, a greve dos professores, que traz preju-
ízos à educação brasileira, é uma luta pelos direitos 
deles, como àquela época era a dos camponeses, e 
é uma luta para que melhore a educação, porque da-
qui para frente, os produtos que vão definir que este 
País é moderno, que este País é rico, que este País é 
livre, serão os produtos do conhecimento, e não mais 
os produtos da agroindústria açucareira, como era no 
meu tempo de jovem.

O Senador Requião fez há pouco, aqui, uma ava-
liação comparativa dos preços das nossas exportações, 
quando se destinam para a China e para a Europa, ex-
portando bens agrícolas, bens primários – minério de 
ferro, soja –, e quando a gente exporta para os países 
latino-americanos, com bens industriais. Nessa com-
paração, Senador, que mostra como o preço dos bens 
industriais é maior por tonelada e por outros indicado-
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res do que os preços dos nossos produtos agrícolas, 
ficaria ainda maior a diferença se nós colocássemos 
bens da indústria de alta tecnologia. Hoje, a indústria 
é muito melhor do ponto de vista de fazer a indepen-
dência econômica do que a agricultura, sobretudo no 
longo prazo, porque a demanda dos bens agrícolas é 
limitada. Ela chega a um ponto em que, quando todos 
os estômagos estiverem saciados, ninguém vai com-
prar mais que aquilo, porque ninguém come mais do 
que é preciso, mas consome mais bens industriais do 
que é preciso. Todavia, esses nossos bens industriais 
ainda são prisioneiros da falta de um sistema econô-
mico que produza bens da mais alta tecnologia.

O Brasil não vai se inserir na sociedade moder-
na, não vai se integrar corretamente, como dizia o Se-
nador Requião em relação, especialmente, à América 
Latina, se nós não tivermos uma economia baseada 
no conhecimento, uma economia que produza esses 
bens que, hoje, geram sua própria demanda no mundo 
inteiro e que o Brasil não produz.

Nós temos mais de 200 milhões de telefones ce-
lulares e não os produzimos, embora montemos alguns 
aqui, ma tudo com tecnologia importada.

Cada um de vocês que está me ouvindo e que for 
à farmácia para comprar um remédio vai pagar royalty 
a algum laboratório na Suíça, ou nos Estados Unidos, 
ou na Inglaterra, porque, ainda que produzido aqui, usa 
uma fórmula que nós não criamos, salvo raras exce-
ções, graças a investimento, por exemplo, na Fiocruz.

Pois bem, os nossos professores estão nas ruas, 
em muitas cidades do Brasil, e, em alguns casos, por 
longas semanas. Em outros casos, sendo perseguidos 
pela polícia, porque lutam pelos seus direitos, como 
aqueles antigos camponeses, e porque lutam para que 
o Brasil se insira na economia mundial, na sociedade 
do mundo, na cultura global com o conhecimento que 
nós possamos produzir.

Que inserção nós vamos ter de nossas crianças 
com as escolas degradas que nós temos e com pro-
fessores desmotivados pelos baixos salários e pelas 
péssimas condições de trabalho? Não teremos futuro. 
Não teremos futuro se não percebermos a gravidade 
do que significa professores mobilizados nas ruas em 
uma cidade a cada dia, em três, quatro, cinco cidades 
por dia, às vezes. E olhem que nem todas as mobi-
lizações de professores chegam às televisões, só as 
das grandes cidades. Mas isso está acontecendo nas 
pequenas cidades, e em algumas, pior ainda, não está 
acontecendo porque os professores perderam a capa-
cidade de indignação, se acostumaram à situação em 
que eles vivem, como, antes, os muitos camponeses, 
sem consciência, se mantinham à margem da luta 
pelos seus direitos.

Percebamos que, estando os professores, por 
todos os lados deste País, indignados, insatisfeitos e 
mobilizados, algo de errado está se passando no País 
e que um muro está sendo construído, o que vai im-
pedir que a gente avance para o futuro da economia 
do conhecimento. 

Percebamos que o que está acontecendo não 
é uma greve aqui, uma greve ali por força de um sin-
dicato politizado. Hoje, é mais do que isso porque os 
sindicatos são municipais, são estaduais, não há um 
sindicato nacional. E as greves estão sendo nacionais, 
as mobilizações estão acontecendo em todas as partes. 
Há um clamor e uma indignação por parte dos profes-
sores do Brasil como, lá atrás, na minha adolescência, 
era dos camponeses brasileiros. 

Não é possível que o Governo Federal continue 
tratando as greves em cada Estado, em cada cidade 
como uma coisa do prefeito e do governador. As gre-
ves de professores, quando se juntam, não são mais 
uma questão de prefeito ou de governador, elas são 
uma questão do País, são uma questão nacional, Se-
nador Mozarildo; são uma questão de todo o Brasil, 
Senador Acir, são uma questão que diz respeito ao 
futuro da Nação brasileira. Não é mais um confron-
to de um sindicato com um prefeito apenas. Isso até 
pode acontecer em diversos casos, mas no conjunto, 
hoje, é muito mais do que isso. E a gente não perce-
be, não desperta. 

Eu não vi um pronunciamento da Presidente 
Dilma sobre essas greves, aliás, nem do Ministro da 
Educação, porque eles se comportam como dizendo: 
educação? Criança? Isso é uma questão do prefeito, 
nós estamos aqui para discutir o leilão das reservas 
de petróleo de Libra. É isso que a Presidenta fala, é 
isso que ela pensa mesmo quando ela não fala nem 
diz. É isso. Criança? Educação? Isso é coisa dos pre-
feitos, isso é coisa dos governadores, não é coisa da 
Nação brasileira.

Nós vivemos um momento que exige um des-
pertar. Já não despertamos para as manifestações de 
indignação de dezenas de milhares nas ruas contra o 
sistema inteiro, contra os serviços públicos em geral. 
E agora não despertamos para um caso específico da 
situação da educação brasileira, levando os professo-
res a mobilizações por todo o Brasil. 

Dá quase para dizer que hoje nós temos uma 
greve nacional de professores porque, divididos como 
eles são nos seus Municípios, nos seus Estados, eles 
estão fazendo tantas greves pequenas em cada um 
dos Estados e Municípios que a soma já é quase uma 
greve nacional. Pela insatisfação, pela indignação, eu 
diria mais, pela raiva que se sente hoje, manifestada, 
sobretudo, pelos professores diante do abandono da 
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educação e, aí, dentro do abandono da educação, o 
desprezo aos direitos dos professores.

E eu vou mais longe: apesar de tudo isso, está-
-se armando hoje, na República brasileira, um roubo 
do piso salarial do professor. Eles estão mobilizados 
por aumentos, inclusive pequenos, por aumentos que 
não têm a dimensão de que o Brasil precisa. Todas 
as contas mostram que, para termos os melhores jo-
vens deste País escolhendo a profissão do magistério, 
precisaríamos pagar um salário acima de R$9 mil por 
mês. E a luta dos professores é para chegar a R$2 
mil, a R$2,2 mil.

E nós vemos uma realidade em que governadores 
e prefeitos dizem que não têm condições de atender. 
E é até possível. Por isso, vamos federalizar a edu-
cação. E exatamente porque eles não têm condições 
é eles deviam chegar aqui e dizer: Presidenta Dilma, 
aqui estão as escolas da minha cidade. Não quero as 
minhas escolas sem aulas, não quero minhas crianças 
sem escola e não tenho como pagar aquilo que é justo.

É assim que a gente faz quando um banco está 
quebrando: a gente entrega ao Banco Central, que sal-
va as contas de todo mundo. Por que não salvamos a 
educação de nossas crianças quando o prefeito não 
puder pagar? E por que não destituímos o prefeito que, 
podendo pagar, não esteja gastando o dinheiro em edu-
cação – se houver alguns deles com essas condições?

Está-se armando um golpe para roubar o salário 
do professor a partir de janeiro do próximo ano. Há uma 
lei, aprovada aqui, sancionada pela Presidente, que diz 
que o piso salarial do professor deverá subir dos seus 
míseros R$1,6 mil para quase míseros R$1,9 mil. Pois 
bem. Os governadores estão trabalhando com o Minis-
tério da Educação para trazer aqui uma lei, quem sabe 
uma medida provisória, rejeitando a lei que assegura 
o aumento para R$1,9 mil e colocando um aumento 
em torno de R$1,7 mil. Vão roubar R$200,00 por mês 
de cada professor que ganha o piso. Vão roubar! Eu 
repito: vão roubar, porque é um direito adquirido por 
lei. É um direito que eles tem de que o salário deles, 
em janeiro, seja reajustado conforme a lei. É um direi-
to adquirido. Será um golpe fazer essa redução para 
os professores que começarem a entrar agora, mas, 
para os professores que já estão no exercício, Senador 
Gim Argello, é destruir a ideia do direito adquirido. E 
não sei se o senhor já foi consultado para ser um dos 
patronos dessa lei, Senador Gim, mas está havendo 
consultas para que a Base do Governo apresente aqui 
um projeto de lei reduzindo o piso salarial do professor 
a partir de janeiro, ou para que a gente aprove uma 
medida provisória. 

Não é possível que não se esteja vendo que os 
professores deste País estão mobilizados em quase 

todas as partes do Território Nacional. Naquelas par-
tes onde não estão mobilizados é porque estão tão 
abandonados que nem vontade de mobilização eles 
têm, se entregaram. Aliás, essa é a expressão que 
os pedagogos dizem: os professores, no Brasil, já se 
entregaram. Já se entregaram à letargia de um traba-
lho, de um esforço, que sabem que não vai conseguir 
atender todas às necessidades deles e nem do País. 
Deles, nas condições de vida a que têm direito; e, do 
País, no acesso a uma boa educação, para construir 
um economia integrada, inserida no mundo inteiro. 

Parece mentira, mas 60 anos depois daquilo a 
que eu assistia, lá em Pernambuco, dos camponeses 
mobilizados, querendo melhores direitos e uma mo-
dernização do setor açucareiro, assisto hoje aos pro-
fessores querendo a melhoria do Brasil na economia 
mundial, através daquele que é o maior dos recursos 
do futuro, que é o conhecimento, cuja origem não está 
em minas de ferro, está em escolas para crianças. Foi 
isso que mudou. Mudou aquilo que vem de fora. No 
lugar das minas de ferro, das minas de ouro que o Bra-
sil teve, o Brasil está nas escolas. O mundo fez essa 
mudança. O Brasil não entendeu. 

Da mesma maneira que demoramos tanto a en-
tender que a escravidão tinha que terminar – fomos o 
último país do mundo a abolir a escravidão industrial 
no setor econômico –, estamos sendo o último a en-
tender a necessidade do uso correto da escola como a 
fonte principal do futuro de um País. E esse abandono 
está claro, visto pela televisão, nas manifestações dos 
professores, nas greves dos professores, nas reivin-
dicações pequenas, mínimas dos professores, e até 
mesmo, eu diria, na incapacidade de muitos prefeitos e 
governadores atenderem essas mínimas reivindicações. 

Por isso, se este País quer realmente inserir-se 
no futuro, é preciso que o Governo Federal, que a Pre-
sidenta Dilma, que nós todos do Senado descubramos 
que há uma crise muito mais profunda do que greves 
que pipocam hoje pelo Brasil. É a greve de um sistema 
falido, que é o nosso sistema educacional, abandonado 
há tanto tempo. E que a única saída, além de atender 
a essas pequenas reivindicações de hoje, além de não 
deixar o rombo do piso salarial que querem fazer, é que 
nós façamos a revolução que, a meu ver, só virá pela 
federalização da educação de base no País.

É isto, Sr. Presidente, que eu tinha a manifestar 
nesta sexta-feira de manhã: a minha frustração ao ver 
que chego a essa idade e o Brasil continua o mesmo; 
apenas, em vez dos camponeses, são os professores 
em luta, porque, em vez de ser a economia açucarei-
ra, hoje é a economia do conhecimento, que está em 
marcha no mundo inteiro.
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Eu terminaria aqui o meu discurso, mas o Sena-
dor Gim Argello pediu a palavra para um aparte, eu 
creio, que dou com muito prazer.

O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Para comentar 
sobre o aparte que o senhor me solicitou há pouco, 
dizendo que o Governo vai lutar para poder baixar o 
piso salarial dos professores. Eu quero lhe dizer que 
eu sempre acompanhei essa questão da educação e 
concordo com as suas posições, que o País só tem 
um caminho, o caminho da educação. Sou totalmente 
favorável e sempre lutei por isso também. E quero dizer 
ao senhor que, dependendo de mim, não se abaixa 
piso de professor. Se puder aumentar, é o que deverí-
amos fazer. Devemos lutar para aumentar o piso dos 
professores, para termos uma educação mais firme, 
uma educação dentro daquilo que sonhamos, de termos 
uma educação em que os alunos passem todo o dia nas 
escolas, a exemplo dos países que se desenvolveram 
muito mais que o nosso Brasil. Também gostaria de 
dizer ao senhor que essa luta da educação é uma luta 
em que o senhor sempre pôde contar comigo, e pode 
continuar contando, o senhor e todos os professores 
de nosso País. Porque ter bons professores significa 
que o nosso País vai se desenvolver, vai crescer onde 
precisa de desenvolvimento. Também sou a favor da 
parte intelectual, que os nossos jovens possam real-
mente ter um aprendizado melhor, para não ficarmos 
mais envergonhados quando verificamos, em pequenos 
concursos, pequenas provas, uma diferença intelec-
tual muito grande, principalmente nas classes sociais.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. Isso me dá 
certa tranquilidade, porque sei da sua importância na 
formação das leis neste País, hoje em dia.

Mas os 27 governadores fizeram uma moção ao 
Governo, dizendo que não tinham como pagar o rea-
juste de quase 19%, propondo que fosse apenas 7%. 
E por conta dessa manifestação, que não é brincadeira 
– 27 governadores –, abriu-se uma negociação, que 
está sendo feita, hoje, através do Ministério da Edu-
cação, dos governadores e também da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). A 
negociação, por incrível que pareça, parece não ser 
como fazer para manter os 19%, mas até quanto baixar. 

Isso é surpreendente, porque é deste Governo a 
lei do piso salarial, é deste Governo a lei do reajuste. 
O Ministro Fernando Haddad lutou para que esta lei 
fosse aprovada, esta lei que assegura um aumento, 
que hoje seria de quase 19%. O ex-Senador e Ministro 
Mercadante tem sido enfático na defesa desse direito. 
Mas eu temo que, como se diz por aí, a aritmética é 
mais forte do que a política, e os Governadores mos-

trem que não têm condições. Eu sou daqueles que 
defendem a aritmética. Agora, essa aritmética de os 
Governadores mostrarem que não podem deve livrá-
-los de pagar, mas não dos professores de receber. 
Busquemos outra fonte. Criemos aqui uma CPMF da 
Educação. 

O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – Se-
nador Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Emitamos Bônus do Tesouro. 
A gente não está emitindo bônus para dar dinheiro a 
empresário através do BNDES? Bilhões de reais não 
estão sendo financiados no BNDES, graças a Bônus 
do Tesouro? Aprovemos aqui a lei de origem, do en-
tão Senador Fernando Henrique Cardoso, do Imposto 
sobre as Grandes Fortunas. Temos como! Se os Go-
vernadores não têm, o Brasil tem.

Busquemos como respeitar a aritmética, encon-
trando dinheiro em outras partes. Não sacrifiquemos 
os direitos dos professores, que são os direitos das 
crianças, que são o futuro do Brasil, por causa da arit-
mética específica dos governadores e dos prefeitos. 
Trabalhemos a aritmética nacional – e aí tem como. 
Aí tem como, porque, quando os empresários preci-
sam de dinheiro, tem como. Quando é preciso exone-
rar impostos para vender mais produtos, tem como. 
Por que é que, quando é preciso mais dinheiro para 
pagar salário dos professores – mísero, não chega a 
dois mil, não chega a dois mil! –, não se tem e não se 
encontra de onde.

Eu estou disposto. Criemos uma comissão aqui 
para buscar de onde. Devo até lhe dizer que o Presi-
dente Renan Calheiros criou a comissão para discutir 
o financiamento da educação. Eu sou o Relator dessa 
comissão. Estamos trabalhando, mas estamos traba-
lhando para o futuro. 

Estamos trabalhando para o dia em que custo 
per capita do aluno for R$9 mil por ano e o salário do 
professor for R$9 mil por mês, que coincidam os dois 
números; mas não fujamos da responsabilidade de 
discutir o imediato. 

Por isso, a Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, juntamente com a Comissão de Educação 
do Senado Federal, está programando uma audiência 
pública em que queremos ouvir os próprios governado-
res. Que eles tragam aqui as suas dificuldades, e que 
nós busquemos como resolver as dificuldades deles, 
mas não à custa dos professores, porque isso signifi-
cará ser feito à custa do futuro do Brasil.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Muito bem, Senador Cris-
tovam, pelo seu pronunciamento brilhante! 
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Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 

Senador Mozarildo Cavalcanti, eu gostaria de fazer 
uso da palavra na condição de Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB– RR) – V. Exa poderá fazer uso, 
neste momento, já que acabamos de ouvir um orador 
regularmente inscrito.

V. Exa tem a palavra pela Liderança do PTB. 
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, Sras e Srs. Senadores, continu-
ando o assunto em tela, colocado pelo nobre Senador 
Cristovam Buarque, quero dizer que podem contar com 
o meu integral apoio no sentido de que deveríamos, 
sim, fazer uma comissão aqui no Congresso Nacional, 
principalmente no Senado da República, Senador Cris-
tovam, para que a gente possa desta comissão achar 
o caminho para que não seja tirado nenhum centavo 
de aumento dos senhores professores. Dezenove por 
cento, para quem ganha perto de R$2 mil, ainda mais 
para ser professor das nossas crianças, realmente é 
muito pouco. Então, o senhor conte com o meu inte-
gral apoio sobre isso. 

Devemos falar com o Presidente Renan Calheiros 
para construir essa comissão ou formalizar, da mesma 
forma como foi feito, agora, para buscar recursos para 
a segurança pública. Na semana passada, foi instala-
da uma comissão.

Todas as vezes em que nós realmente nos de-
bruçamos em cima de procurar soluções, encontra-
mos, como foi o caso específico, agora, da saúde. 
Esse aumento do valor das emendas, dando 50% ou 
40% para a saúde, Senador Mozarildo Cavalcanti – a 
obrigatoriedade das emendas parlamentares –, e o 
Governo Federal chegando até 15% do valor investido 
na saúde pública do nosso País. 

É de uma força-tarefa dessas que nós precisa-
mos, também no caso da educação, para não correr-
mos o risco de os 27 governadores – que devem ter 
seus motivos – dizerem para todos que não dão conta 
de dar o aumento. 

Então, vamos procurar uma saída, através dessa 
comissão, de uma subcomissão, e o senhor pode con-
tar comigo, Senador Cristovam Buarque, porque essa 
bandeira da educação o País todo reconhece que é 
a sua bandeira, e eu também ajudo a carregá-la, por-
que sou admirador de V. Exª e, mais do que isso, da 
educação em nosso País.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Permite-me, Senador?

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Permito, pois não.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Só para dizer o seguinte: temos uma 
comissão criada pelo Presidente Renan, presidida pela 
Senadora Ângela Portela – eu sou o Relator –, para 
discutir o financiamento no longo prazo, ou seja, daqui 
a dez, vinte anos, quando a educação for a ideal, e não 
para quebrar o galho emergencialmente. Entretanto, 
se for o caso de pedir que essa comissão trabalhe de 
imediato, poderemos fazê-lo sem conspurcar o nosso 
trabalho de longo prazo. Continuaremos com nossas 
audiências, de propostas de longo prazo, e nos reunire-
mos. Mas talvez seja melhor até outra comissão, mais 
representativa e com mais preocupações da compo-
sição entre Bancadas, de tal maneira que o que sair 
não seja apenas um documento comum que a gente 
vai fazer de propostas de longo prazo, mas sim com 
soluções imediatas. Se for o caso, eu estou disposto 
não só a buscar nessa comissão que trabalha o longo 
prazo – desde que a Senadora Ângela Portela aceite, 
que é a Presidente – para buscarmos uma solução 
emergencial para o piso, mas, se for o caso, também 
criar uma nova comissão só para isso, e eu também 
estaria disposto a dar minha contribuição. 

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Muito bem, conte comigo nessa comissão. Vamos fa-
lar com o Presidente nessa semana e conte comigo. 
Vamos participar efetivamente, Senador Cristovam. 
Muito obrigado.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de dar um aviso a 
todos os pequenos, médios e grandes empresários 
deste País.

Desde ontem, foi publicado, no Diário Oficial da 
União, uma portaria conjunta da Procuradoria da Fa-
zenda Nacional e da Receita Federal, reabrindo o prazo 
para o pagamento dos débitos junto à Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, de acordo com o texto da Medida 
Provisória nº 615, medida provisória que tivemos a 
honra de relatar. 

Então, dizer a todo o empresariado do País que 
está reaberto, desde ontem, o prazo do Refis, o Refis 
da crise, aquele que foi colocado na Medida Provisória 
nº 615, que a Senhora Presidente da República san-
cionou e tornou-se lei. Desde ontem, está reaberto o 
prazo para todos aqueles que têm débitos até o ano 
de 2009 poderem refinanciar os seus débitos e aí, sim, 
ter todas as certidões e continuar sua vida empresarial 
ou da pessoa física com muita tranquilidade, porque 
sabemos que a carga tributária deste País é gigantes-
ca e que muitos não podem acompanhar. Temos que 
ver isso também. Esse é um serviço do Senado da 
República, do Congresso Nacional. Enquanto não sai 
a reforma tributária, nós reabrimos o prazo do Refis.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 19 74153 

Essa é uma notícia muito boa. Agora todos podem 
se organizar, nesses próximos 30 dias e entrar com 
os seus pedidos de parcelamento. Essa é uma notícia 
que sei que é alvissareira para muitos daqueles que 
querem voltar a ter a vida normal, ter suas certidões 
negativas para poderem continuar com suas empre-
sas. Esse é um aviso que, calculo, é muito importante.

Eu gostaria de dizer também, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que, ontem, foi o lançamento e começou, 
hoje, a distribuição desse novo livro, que é a prestação 
de contas do PAC II, o 8º Balanço.

Esse material está à disposição já hoje nas bi-
bliotecas do País, chegou aqui no Congresso Nacional, 
chegou às minhas mãos hoje. Nele, o Governo Federal 
faz uma prestação de contas de todo o PAC que está 
em obras em todo o nosso País.

Muito importante esse lançamento.
Quero parabenizar a Senhora Presidenta da Re-

pública, a Ministra Miriam Belchior, ao Maurício Muniz, 
que é o Gerente Nacional do PAC, e a todos aqueles 
que participaram, todos os Ministérios envolvidos, que 
é o Governo inteiro, porque está mostrando que todas 
as áreas – a área de energia, de construção, a área de 
portos e aeroportos – estão mostrando que, realmen-
te, o Brasil continua mudando – e o exemplo aqui é o 
Aeroporto de Brasília, que, depois de licitado, nunca 
mais parou de ter obras; outro aqui, vizinho nosso, o de 
Goiânia, que também teve reativadas as suas obras; e 
tantos outros portos e aeroportos. Realmente o País, 
agora, pegou o ritmo novamente. Depois da crise mun-
dial de 2008, nós vínhamos nos recuperando e, agora, 
o País pegou o ritmo.

E essa prestação de contas do PAC nacional 
demonstra aí, Senador Acir Gurgacz, que realmente, 
agora, começamos a pegar ritmo novamente. 

E o grande exemplo disso vai ser segunda-feira, 
com o leilão do Campo de Libra, onde o mundo todo 
vai dizer do interesse que tem de continuar investindo 
no nosso País.

Colocando isso, Sr. Presidente Mozarildo Caval-
canti, eu gostaria de falar também – falei sobre o PAC, 
sobre o Refis da crise, que os prazos estão abertos 
– da minha alegria também, novamente sobre o PAC, 
das obras que estão em andamento, em um ritmo mui-
to acelerado, aqui no Distrito Federal, que é o BRT, o 
BRT Sul, que vai para o Gama e Santa Maria.

Há dois anos e meio, quando vim a esta tribuna 
anunciar que iriam começar as obras, foi no final de 
2010 – foi em 2009, foi acertado em 2010, coloquei até 
na televisão, era um trenzinho que ia ter BRT, Gama e 
Santa Maria –, muita gente achou que era brincadeira, 
que não era sério. 

Hoje em dia, quando as pessoas passam por lá, 
enxergam que realmente vai ser um novo modelo de 
modernidade urbana, porque ninguém aguenta mais 
esse trânsito tão pesado. Para vocês terem uma ideia, 
quem sai de Santa Maria ou do Gama para chegar ao 
Plano Piloto todos os dias perde quase uma hora. Há 
gente que perde mais de uma hora para chegar aqui. 
Com o BRT, esse tempo vai ser diminuído pela me-
tade, BRT esse que deve ter inaugurado agora. Já foi 
inaugurada uma estação, mas deve ser inaugurado 
um trecho em fevereiro. 

E também há uma excelente notícia para os mo-
radores de Luziânia – ou de Luziânia para cá ou daqui 
para lá – ou de Valparaíso, do Céu Azul, da Cidade 
Ocidental, do Novo Gama até Luziânia é que no próxi-
mo PAC, no próximo lançamento do PAC, no próximo 
estudo feito... Quatro Estados que vão ser analisados 
na semana que vem. A Senhora Presidente da Re-
pública vai lançar os PACs de mobilidade nos seus 
Estados. Há quatro Estados ainda à frente do Distrito 
Federal, mas eu acredito que, no mês de novembro 
ainda, será anunciado oficialmente que o BRT chegará 
até Luziânia, essa mesma obra, continuando a obra, 
dando dignidade também para os nossos irmãos da 
Região Integrada do Desenvolvimento Econômico, que 
é a Ride do Distrito Federal, de onde, todos os dias, 
um número impressionante... Uma pequena cidade, 
desculpe-me, uma média cidade brasileira todos os 
dias se transporta para o Plano Piloto, de onde vêm 
300 mil pessoas para trabalhar aqui no Plano Piloto, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. Trezentas mil! 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Gim, permita-me ...

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) -– ...uma observação, aliás, 
acho que oportuna, no momento em que V. Exª faz o 
seu pronunciamento. 

O Senador Gim Argello é Senador aqui pelo Dis-
trito Federal. Estão aqui nas nossas galerias os alunos 
do ensino fundamental de Ceilândia, Distrito Federal. 
Sejam bem-vindos à nossa sessão. Quero esclarecer 
que esta sessão de hoje não é deliberativa, portanto 
não há votação. É apenas destinada a que os Sena-
dores, como está fazendo o Senador Gim Argello, co-
loquem os problemas e os acontecimentos dos seus 
Estados e do Brasil. 

Muito obrigado a vocês.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 

Muito obrigado, e parabéns aos alunos de Ceilândia, 
nossa querida Ceilândia, terra em que eu já morei 
também. Fui criado em Taguatinga. Parabéns, viu, 
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gente? É assim mesmo. Se Deus quiser, daqui a al-
guns anos, vocês vão estar aqui também. Vamos lá, 
continuem estudando!

Então, o que eu queria dizer a vocês? Que o BRT, 
que vai chegar até Luziânia, é muito importante para 
aquela população, como agora, mais duas estações 
do metrô da nossa Ceilândia vão até a Expansão do 
Setor O. E de lá, qual é a ideia? É ter um BRT também 
ligando Ceilândia – aproveitando que os alunos estão 
aqui – a Águas Lindas, porque só de Águas Lindas, 
todos os dias, Senador Mozarildo Cavalcanti, o número 
impressionante 70 mil pessoas vêm trabalhar aqui no 
Distrito Federal, aqui na Capital da República.

É bom que a população entenda que o Distrito 
Federal é um território muito pequeno e as cidades que 
ficam no Estado de Goiás estão grudadas na linha di-
visória. Então, há cidades aqui que só estão a 25 km 
de distância da linha divisória do Distrito Federal. Por 
isso essa área é chamada de região metropolitana 
ou conhecida como o entorno de Brasília. Essas pes-
soas são brasileiras como nós, vivem aqui na capital 
da República, trabalham aqui no Plano Piloto, que a 
gente chama de Brasília, mas essas pessoas também 
merecem, como todos, senão, vai haver um apartheid 
social... Imaginem vocês a pessoa vir daquela divisão, 
que é uma linha seca, é só uma... Muitas vezes, como 
é o caso de Valparaíso, só um asfalto divide o que é o 
Distrito Federal do que é o Estado de Goiás. Agora, as 
pessoas que moram no Distrito Federal vêm de BRT, 
confortavelmente, no ar condicionado, demorando pou-
co tempo, e o vizinho do lado, de 200m, é obrigado a 
demorar duas horas para chegar até aqui. Então, não é 
justo. A Senhora Presidente entendeu isso, o Governo 
entendeu isso, e vamos colocar então o BRT até Luzi-
ânia. Estamos lutando também para levar o BRT – os 
projetos estão prontos – até Águas Lindas.

Da mesma forma, Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, nós vamos ter BRT até Planaltina, chegando a So-
bradinho, abrindo na região dos condomínios ali, para 
abastecer com o BRT os moradores e as pessoas que 
usariam este transporte. Também está colocado no pla-
no de mobilidade do Distrito Federal um metrô até a 
Asa Norte, que está dentro dos seus projetos originais. 
O metrô, então, vai seguir até a ponta da Asa Norte, 
com várias estações, dando tranqüilidade e conforto 
aos moradores aqui da nossa Asa Norte também.

Isso tudo é PAC, isso tudo é Governo Federal 
investindo no Distrito Federal, isso é meu trabalho, é 
fruto de um trabalho que a gente vem realizando há 
muitos anos, que é trazer recursos do Governo Fede-
ral para o Distrito Federal, trabalho que todos os Se-
nadores fazem para os seus Estados e eu faço aqui 
pelo nosso Distrito Federal. Por quê? Porque Brasília 

não para de crescer. Brasília foi sonhada e projetada 
para 500 mil habitantes, entre os anos 2000 e 2010. 
Hoje nós já temos 2,6 milhões de habitantes, com mais 
quase dois milhões na região metropolitana do Distri-
to Federal, ou na Ride ou na região do entorno, como 
queiram chamar. Então, nós temos que dar atenção 
por quê? É um polo do País em que foram desenvol-
vidas várias técnicas. Você vê que o desenvolvimento 
do cerrado, a plantação de soja, foi todo realizado no 
cerrado do Distrito Federal e foi expandido para todo 
o País. Hoje nós temos uma produção gigantesca que 
nasceu do fruto do sonho de Juscelino Kubitschek, que 
foi interiorizar o País.

Quero colocar essas palavras agora e dizer tam-
bém da minha felicidade essa semana, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, com vários projetos que foram vo-
tados aqui, importantíssimos, sendo um de autoria de 
V. Exª, autorizando a criação de novos Municípios. O 
País todo está falando sobre isso.

E aqui, na região metropolitana do Distrito Fe-
deral, na região de Goiás, há dois ou três Municípios 
que têm tamanho, condições e preenchem todos os 
pré-requisitos para nascerem. Criar mais esses Muni-
cípios aqui seria muito bom para o Estado de Goiás e 
para o Distrito Federal.

Parabenizo V. Exª, mais uma vez, por esse projeto.
Quero agradecer. Foi uma semana profícua de 

trabalho. Esta é uma prestação de contas. Quero agra-
decer também a todos os taxistas do Distrito Federal. 
Vários deles se manifestaram. Por onde passo, estão 
me agradecendo a sanção da lei da hereditariedade 
das concessões para as famílias dos taxistas.

Quero dizer que este é o nosso trabalho: atender 
a todas as categorias, a todos aqueles que realmente 
precisam. E o que é muito é bom é que todos eles – 
é uma categoria muito bem informada – sabem que 
essa lei já havia sido vetada duas vezes, e não desis-
timos dela até que se tornasse uma lei que pudesse 
atender a todos.

Só foi explicada a verdade que aquela lei trazia, 
a necessidade de dar tranquilidade à família dos ta-
xistas. A Senhora Presidente entendeu. Fomos até o 
ponto de apoio dos táxis do Distrito Federal, perto do 
aeroporto, para onde o Brasil todo também foi para 
participar e dizer da concordância com aquela lei e, 
mais do que isso, agradecer por termos realmente feito 
aquela lei para eles. Fico muito feliz, porque a semana 
inteira tem sido de pequenas homenagens que para 
mim falam muito fundo.

Por falar em lei que passou a valer e que está na 
sua plenitude, gostaria também de lembrar, Senador 
Acir Gurgacz, aquela lei que votamos aqui – o senhor e 
o Senador Mozarildo Cavalcanti –, que beneficia e faz 
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justiça às pessoas que têm algum tipo de deficiência 
física. Ela começa a vigorar já a partir da outra semana. 

Já se passaram os seis meses que a lei deu 
como prazo para que a Previdência Social pudesse 
se adequar. É a lei da aposentadoria especial para os 
deficientes físicos, aqueles com deficiência leve, mé-
dia ou grave. No caso da grave, só lembrando, a lei 
passa a vigorar, e todos aqueles que querem se apo-
sentar podem entrar com seus pedidos já a partir do 
dia 3 de novembro. 

No caso de deficiência grave, para cadeirante e 
tal, diminuiu em 10 anos o prazo de aposentadoria. Dez 
anos! Quer dizer, as pessoas que têm algum tipo de 
deficiência grave... Para a mulher, então, foi um terço: 
em vez de 30, só vai trabalhar 20 anos. 

É o respeito que o Congresso Nacional, a Presi-
dência da República, o Governo Federal, mas princi-
palmente o Senado da República – a matéria foi votada 
aqui por unanimidade – tem para com os deficientes. 
Fiquei muito feliz por ter trabalhado, efetivamente, 
também nessa lei.

Gostaria de falar também sobre...
São tantas as matérias, Senador Acir Gurgacz. 

Pedi a V. Exª para falar na condição de líder e não ia 
me alongar muito. Na próxima segunda-feira, vou con-
tinuar... na próxima sexta-feira. 

A partir de hoje, quero colocar todas as leis que 
estão em funcionamento e que já começaram a ter 
força de lei, como foi o caso, desde ontem, do Refis, 
da lei dos táxis, na semana passada, e dos conselhei-
ros tutelares também, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Nesta semana, houve um encontro gigantesco 
na região metropolitana de Brasília. Mais de mil con-
selheiros tutelares do Brasil todo estiveram aqui para 
agradecer essa lei que nós conduzimos aqui, neste 
plenário, quando fomos relatores dos projetos de lei de 
autoria do Senador Arthur Virgílio, da Senadora Lúcia 
Vânia e de outros Senadores. Eu consegui compilar 
esses projetos e fazer uma lei que atendesse todos, 
que é a lei dos conselheiros tutelares, dando prazo 
certo para a votação, dando condições salariais para 
eles, dando dignidade aos conselheiros tutelares. Esta 
semana, estiveram aqui mais de mil conselheiros tute-
lares, que até fizeram uma homenagem e me deram 
uma placa de agradecimento. Quero dizer que não é 
para mim, não, tem de ser para todo o Congresso Na-
cional e para a Senhora Presidente da República, que 
sancionou essa lei, dando dignidade aos conselheiros 
tutelares. Agora eles estão brigando por melhores con-
dições ainda de salário. 

Dentro daquela sugestão que eu dei para V. Exª, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, para que possamos 
atender também aos conselheiros tutelares em cada 

Estado, aqui no Distrito Federal, eu fiz uma emenda 
pessoal para a nossa Ministra Maria do Rosário, que 
comprou os carros pelo Ministério. Fizeram um kit que 
até apelidaram de kit Gim. Ela comprou um carro, um 
Palio Weekend, para cada Conselho Tutelar do Distri-
to Federal e da região do entorno de Brasília, ou da 
Região Integrada do Distrito Federal, com 22 cidades. 
Compraram um carro para cada um, cinco computa-
dores, impressora, bebedouros, ventiladores. Então, 
deram um kit para cada conselheiro tutelar do Distri-
to Federal e da região do entorno. Eu achei isso uma 
excelente ideia, Senador Acir Gurgacz, porque é uma 
emenda pessoal pela qual se pode atender a todos 
os Conselhos do seu Estado. Foi o que aconteceu: 
eu consegui atender a todos aqui do Distrito Federal.

Ontem, então, depois de alguns meses, eles se 
reuniram e vieram agradecer, sendo que, na semana 
que vem ou na outra semana, vão fazer um almoço, 
um encontro de trabalho para que possamos continuar 
enxergando as reivindicações dos conselheiros tute-
lares e atendendo a elas.

Essa é a pequena prestação de contas que eu 
tinha de fazer hoje, Senador Mozarildo Cavalcanti, di-
zendo que estamos prontos, dentro da nossa Bancada 
do PTB e do nosso Bloco.

Muito obrigado, Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Gim, 
pelo seu pronunciamento.

Eu gostaria só de fazer um comentário, com re-
lação ao Orçamento impositivo.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Na verdade, estão sendo 
impositivas às nossas emendas, que não representam 
nem 1% do Orçamento. Para que sejam aprovadas, o 
Governo está exigindo que apliquemos 50% na saúde. 
Eu, como médico, não tenho nenhuma dificuldade de 
fazer isso, mas os nossos Municípios não precisam 
só de investimento em saúde; precisam também na 
educação, nos transportes, na segurança.

Então, eu acho que é aquela história: está cain-
do em cima do mais fraco, porque todas as emendas 
parlamentares juntas não chegam a 1% do Orçamento. 
Quanto aos 99% que ficam com o Governo Federal, 
ele não tem obrigação com nenhum percentual.

Essa, Senador Gim, é uma crítica construtiva, 
porque eu sei da intenção da Presidente Dilma, mas 
é preciso passar do papel para a ação. Inclusive, nós 
aprovamos aqui o Programa Mais Médicos, de que 
fui o Relator-Revisor. Eu sou médico há 44 anos, mas 
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acho que temos de partir para algumas coisas mais 
concretas em favor realmente da população.

Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado 
e pela Rádio Senado.

Eu tenho trabalhado aqui no Senado, Senador 
Mozarildo, em função de vários segmentos, mas prin-
cipalmente para os nossos agricultores brasileiros, em 
especial para a agricultura familiar, que tem um peso 
muito forte na economia do nosso País e, principal-
mente, na economia do nosso Estado de Rondônia.

A participação da agricultura familiar em Ron-
dônia é de algo em torno de 80% da produção agrí-
cola do nosso Estado. Portanto é o caminho que nós 
temos para fortalecer os Municípios, para fortalecer a 
economia do Estado e melhorar a qualidade de vida 
da população do nosso Estado de Rondônia.

E quero aqui enaltecer o trabalho que recebi do 
nosso amigo, também pedetista, Hélio Correia, que 
faz uma publicação do Anuário da Agricultura Familiar. 

Em sua segunda edição, esse Anuário traz um 
panorama completo dos avanços da agricultura familiar 
no Brasil, que responde por 38% do valor total produ-
zido pela agropecuária brasileira, envolvendo mais de 
12 milhões de pessoas, o que corresponde a 74% do 
pessoal ocupado na agropecuária.

Essa publicação é um importante referencial de 
informações para quem quer compreender melhor 
como funciona a nossa agricultura e sua importância 
para a economia do nosso País.

Então, ficam aqui os meus cumprimentos ao Hé-
lio Corrêa, que esteve conosco nesta semana e trou-
xe para nós esse anuário, com a publicação do que 
estamos produzindo no Brasil inteiro e o significado 
da importância da agricultura familiar. Portanto, meus 
cumprimentos tanto ao Hélio Corrêa como ao Edson 
Castro pelo trabalho.

Sr. Presidente, outro tema que eu trago nesta 
manhã refere-se a mais um seminário que nós trans-
formamos em audiência pública e será realizado hoje à 
tarde, a partir das 14 horas, na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, para tratar das questões sociais, 
econômicas e ambientais que afetam a comunidade 
indígena Cinta Larga das terras indígenas de Roose-
velt, Serra Morena, Aripuanã e Juína, localizadas nos 
Estados de Rondônia e Mato Grosso.

O seminário terá como objetivo avaliar a implan-
tação de projetos direcionados àquelas comunidades 

indígenas, especialmente os projetos destinados a 
proporcionar alternativas econômicas e sociais.

Contaremos com a participação de representantes 
da comunidade indígena, da Funai, do Ministério da 
Justiça, do Ministério Público Federal, da Polícia Fe-
deral, do DNPM e do Secretário-Geral da Presidência 
da República, nosso amigo e colega, Ministro Gilberto 
Carvalho, a quem agradeço muito a participação nesse 
evento, que é tão importante para nós do Estado de 
Rondônia, mas principalmente para os nossos índios 
Cinta Larga.

Os representantes de setores organizados da 
sociedade previamente inscritos poderão se manifes-
tar sobre o tema, e os telespectadores e os ouvintes 
de todo o Brasil também poderão participar do debate, 
que será transmitido ao vivo pela TV Senado e pela 
Rádio Senado. Quem quiser participar basta ligar para 
o 0800 612211 ou acessar o Twitter no endereço @
AloSenado.

Nossa expectativa é sair desse debate com al-
guns encaminhamentos no sentido de construirmos 
alternativas de sustentabilidade para o povo Cinta 
Larga, para que eles possam ser beneficiados pelos 
programas sociais e assistenciais do Governo Federal, 
bem como serem incluídos no processo produtivo, e 
possam desenvolver as suas atividades tradicionais 
ou outras atividades que melhor se adaptem, e assim 
terem renda suficiente para viverem com segurança 
e terem uma melhor qualidade de vida.

Essa condição básica de cidadania é o mínimo 
que temos que assegurar para essa comunidade, que 
vive sobre uma grande riqueza, que é uma das maiores 
jazidas de diamante do mundo. Creio que a regulari-
zação da exploração mineral nessa área é uma das 
alternativas para que os índios Cinta Larga possam 
superar a condição de miséria em que vivem.

Portanto, creio que teremos um bom debate, e 
convido todos a participar, logo mais, às 14h, do se-
minário na nossa Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária. Os índios Cinta Larga têm uma riqueza enor-
me, mas vivem em condição de miséria. Temos que 
achar uma solução para isso.

Outro comunicado e um pedido que faço de apoio 
ao Governo Federal diz respeito à Lei nº 12.855, san-
cionada pela Presidenta Dilma no início de setembro 
deste ano. Essa lei institui uma indenização de R$91,00 
por dia de trabalho, em jornadas de oito horas, para 
auditores da Receita Federal, policiais federais e po-
liciais rodoviários federais que trabalham em regiões 
fronteiriças ou em Municípios com dificuldade de fixa-
ção de seu efetivo. A lei já está em vigor, mas ainda 
não estão definidas as regiões estratégias que vão 
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receber esse benefício, o que será feito em uma re-
gulamentação por ato do Poder Executivo.

A nova lei beneficiará diretamente aqueles que 
são responsáveis pela linha de frente nas ações de 
fiscalização, vigilância e repressão ao contrabando, 
pirataria, tráfico de drogas, armas e munições na faixa 
de fronteira do Brasil com os demais países da Améri-
ca do Sul, bem como nos rincões da Amazônia. Essa 
indenização foi criada justamente para incentivar a 
permanência desses servidores públicos na faixa de 
fronteira e no interior do nosso País.

Essa é uma conquista não apenas desses pro-
fissionais, mas também de todos os brasileiros que 
vivem nessas regiões, que certamente contarão com 
os profissionais de todas as categorias da segurança 
pública mais estimulados a permanecer nesses locais, 
uma vez que terão melhores condições de trabalho e 
uma remuneração mais justa, para uma atuação mais 
tranquila na defesa dos cidadãos e da Nação brasileira.

Portanto, faço, aqui, um apelo à Presidência da 
República para que inclua os Municípios de Porto Ve-
lho e Ji-Paraná, assim como os demais Municípios de 
Rondônia que possuam unidades da PRF, da Polícia 
Federal, da Receita Federal, nessa faixa estratégica 
de Municípios em que os servidores serão beneficia-
dos com essa indenização, que será muito importante 
para fixá-los nessas cidades.

Como exemplo da dificuldade de fixação do efe-
tivo, colocamos a experiência da delegacia da Polícia 
Federal de Ji-Paraná, em Rondônia, que foi criada 
em 2000 e, desde então, passaram por essa delega-
cia mais de 150 servidores, sendo que somente dois 
criaram raízes definitivas e permanecem na cidade de 
Ji-Paraná. Situação semelhante ocorre na Delegacia 
da Polícia Federal de Porto Velho.

Portanto, esperamos o apoio e a intervenção 
direta da Ministra-Chefe da Casa Civil, nossa colega 
Senadora, Ministra Gleisi Hoffmann, no sentido de as-
segurar que os servidores federais elencados no art. 1º 
da Lei 12.885, de 2013, em exercício em Porto Velho, 
em Ji-Paraná e nos demais Municípios de Rondônia 
que possuam unidades da PRF, Polícia Federal e Re-
ceita Federal, passem a receber essa indenização, 
pois todos se enquadram perfeitamente nos requisitos 
dessa legislação.

Faço aqui, Presidente Mozarildo, também uma 
homenagem aos nossos médicos. A exemplo do que 
V. Exª fez há pouco, também dedico este dia aos nos-
sos médicos, que têm um trabalho excepcional, têm 
uma responsabilidade enorme à frente da sociedade 
brasileira, cuidando dos nossos enfermos, cuidando de 
nós todos, porque todos nós precisamos ir ao médico. 
Até os médicos também têm de se consultar com seus 

colegas. Portanto, eu parabenizo todos os médicos 
pelo seu dia, um dia importante.

Esta semana, aliás, foi importantíssima com re-
lação à atuação dos médicos.

Nós todos sabemos da importância dos médicos 
brasileiros e, nessa discussão que tivemos, nesse de-
bate que tivemos – e V. Exª teve uma importância mui-
to grande, Senador Mozarildo –, com relação a essa 
lei do Mais Médicos que acabamos aprovando aqui, 
essa MP, que acabamos aprovando aqui nesta Casa, 
o grande tema debatido e a grande preocupação de 
todos nós era de que os médicos brasileiros teriam 
todas as preferências e garantias, que a vinda de mé-
dicos estrangeiros com esse programa Mais Médicos 
não traria nenhum prejuízo aos médicos brasileiros.

Portanto, toda e qualquer negociação, todos os 
debates que fizemos, em primeiro lugar, estava a nossa 
preocupação com os médicos brasileiros.

Eu entendo que isso foi observado. Os médicos 
brasileiros têm essa garantia de que nada vai afetar 
as suas vidas, muito pelo contrário, nós temos o maior 
respeito pelos nossos médicos, o maior carinho pelos 
médicos brasileiros. Eles têm toda a nossa atenção, e 
temos a responsabilidade de defendê-los, seja aqui no 
Senado, seja em qualquer canto do nosso País, nós 
todos iremos sempre defendê-los. Portanto, ficam aqui 
os meus cumprimentos a todos os médicos do Brasil.

Outro tema que trago hoje, Sr. Presidente, é que 
na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, será mais 
um dia de homenagem e reconhecimento ao trabalho 
dos profissionais de Economia Doméstica. Isso porque 
foi no dia 21 de outubro de 1985, por meio da ação de 
representantes deste Congresso, que os profissionais 
formados em Economia Doméstica tiveram a alegria de 
ver sua profissão regulamentada pela Lei Federal nº 
7.387, que veio a ter efeito com o Decreto nº 92.524, 
de 7 de abril de 1986.

Essa é uma profissão antiga no Brasil, cujo curso 
superior surge com a implantação do sistema de as-
sistência técnica e extensão rural, em 1952, na então 
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, hoje 
Universidade Federal de Viçosa.

O curso que, inicialmente, estava vinculado ao 
atendimento da política de fomento agrícola empreen-
dida pelo Governo Federal, com o apoio do governo 
norte-americano, foi implantado em outras instituições 
de ensino superior no País, assim como no ensino mé-
dio, em escolas agrotécnicas federais.

Na época, era necessário atender à demanda 
por um profissional, que em parceria com o engenhei-
ro agrônomo, levaria apoio às famílias de produtores 
visando ao “produzir mais e melhor”. Era oferecida 
assistência e orientação às famílias do campo e da 
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periferia urbana, tendo em vista os problemas práticos 
das famílias, tais como: alimentação e nutrição, higiene 
e saúde, habitação, vestuário, cuidados com os mem-
bros da família e administração dos recursos disponí-
veis, dentre outros, visando à melhoria de condições 
socioeconômicas, do bem-estar social e da qualidade 
de vida de seus membros.

A criação dos cursos superiores em Economia 
Doméstica surge quando o Sistema Brasileiro de Ex-
tensão Rural estava em pleno crescimento e congre-
gava as Associações de Crédito e Assistência Rural. 
O profissional foi amplamente absorvido pela Emater 
de cada Estado do Brasil. Daí a grande aptidão do 
profissional pelas ações de extensão rural.

Entre as décadas de 1970 e 1980, com as mu-
danças nos programas de governo, com a extinção de 
alguns órgãos responsáveis pela extensão rural, além 
das implicações advindas do êxodo rural e da urbani-
zação das cidades, houve um deslocamento das ativi-
dades relacionadas ao atendimento das necessidades 
básicas de indivíduos, famílias e grupos sociais para o 
meio urbano. Tarefas que antes eram realizadas pelos 
membros da família e que garantiam sua sobrevivên-
cia e sua qualidade de vida, agora, foram terceirizadas 
para indústrias, comércios e prestadores de serviço.

O progresso da indústria de artefatos domésti-
cos, da alimentação e vestuário, impôs uma revisão 
de valores e contribuiu para a migração do profissio-
nal de Economia Doméstica para os centros urbanos, 
onde, assim como no campo, a atenção à família, a 
solução racional de seus problemas e a preocupação 
com a educação do indivíduo para uma vida melhor 
constituem o objetivo da Economia Doméstica. Outra 
de suas finalidades é o melhoramento das comunida-
des e, consequentemente, a evolução da sociedade.

Este profissional tem sua formação garantida atu-
almente em Universidades Públicas Federais do Ceará, 
de Viçosa, na Rural do Rio de Janeiro e na Rural de 
Pernambuco, em cursos de licenciatura e bacharelado.

Nos últimos 10 anos, foram formulados e implanta-
dos nas instituições de ensino superior os programas de 
pós-graduação, que contam com um importante curso 
de mestrado em Economia Doméstica, na Universida-
de Federal de Viçosa, e outro de Estudo do Consumo, 
Cotidiano e Desenvolvimento Social, na Universidade 
Rural de Pernambuco. Esses cursos colaboraram com 
a ampliação da produção e publicação cientifica em 
periódico da profissão – a Oikos: Revista Brasileira de 
Economia doméstica e outros.

Antes mesmo da criação do curso superior, a 
partir da promulgação da Lei Orgânica do Ensino Se-
cundário, em 1942, foi incluído o ensino de Economia 

Doméstica em todas as séries dos cursos ginasial, 
clássico e científico.

A disciplina existe até hoje no rol das disciplinas 
da Parte Diversificada do Currículo oferecido pelo MEC, 
mas, infelizmente, não está sendo mais oferecida em 
quase nenhuma escola brasileira. Fato estranho de 
se constatar, visto que as discussões sobre saúde 
e segurança alimentar, sustentabilidade, consumo e 
educação financeira, inclusão e diversidade se fazem 
mais do que necessários no mundo de hoje.

Os estudos da área de alimentação e nutrição 
permitem que se leve para a sala de aula um dos temas 
mais requisitados pelos estudantes, pois, por meio da 
prática, que pode ser feita desde a ida ao comércio para 
a compra até a produção e degustação do alimento, 
passando pela organização do espaço de preparo e 
pela análise de custo do produto, o que, desde cedo, 
incentiva o consumo consciente, tudo leva à interação 
com o cotidiano da família do estudante. Essas são al-
gumas das muitas contribuições à formação de compe-
tências e habilidades dos cidadãos estudantes, dadas 
pelos professores de Economia Doméstica.

A atuação na área da alimentação para comunida-
des sadias visando à segurança alimentar e nutricional, 
que é garantida na lei que regulamenta a profissão, 
é realizada desde os primórdios, quando esse era o 
único profissional preparado para orientar as famílias 
do campo, acompanhando o engenheiro agrônomo.

Hoje, essa atuação se estende aos programas 
de Governo como o Programa de Aquisição de Ali-
mentos e o Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar, aos programas de geração de renda por meio das 
agroindústrias familiares, aos bancos de alimentos e 
restaurantes comunitários e em empresas privadas 
de preparo de alimentos e comércio atacadista de ali-
mentos, como redes de supermercados, garantindo, 
desde a produção até a comercialização, a qualidade 
do produto e a correta orientação para esse consumo.

Seus estudos na área de habitação permitem le-
var um olhar próprio para os programas de habitação 
do Governo, onde desde a identificação da família até 
as características da habitação podem ser avaliados e 
ponderados com os gestores dos programas.

Na esfera privada, atua nos serviços de alimenta-
ção para a coletividade sadia (restaurantes, cozinhas 
industriais e similares) por meio do controle de custos 
e qualidade; ações de educação e segurança alimen-
tar nutricional; educação sanitária e para o consumo; 
implantação, acompanhamento e avaliação das boas 
práticas e muitas outras atividades.

Ressalta-se aqui também a importância do pro-
fissional de economia doméstica para a participação 
em programas e projetos que envolvem a erradicação 
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da fome, da miséria e da pobreza, condição essencial 
para a inclusão social e apropriação da cidadania e 
dignidade humana.

Esse profissional formado pelo curso superior de 
Economia Doméstica cumpre hoje um importante papel 
social no Brasil e no mundo, já que ele está represen-
tado nos cinco continentes com ações congregadas 
pela Federação Internacional de Economia Doméstica.

No Brasil, os economistas domésticos têm sua 
representação de classe garantida pela Associação 
Brasileira de Economistas Domésticos e o registro e 
fiscalização da atuação de seus profissionais garanti-
dos a partir da Lei Federal n° 8.042, de 13 de junho de 
1990, que criou o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Economistas Domésticos.

Na busca pela melhoria e adequação constante 
da formação do profissional, as instituições de ensino 
superior que oferecem o curso e as entidades repre-
sentantes de classe aguardam, com muita expectati-
va, a homologação das diretrizes curriculares do curso 
de Economia Doméstica e esperam que os gestores 
públicos estejam constantemente atentos aos editais 
de concurso público, para garantirem o acesso desses 
profissionais às suas áreas de atuação, o que contri-
buirá com o desenvolvimento de uma sociedade cada 
vez mais justa e mais consciente.

Esta homologação se reveste de grande impor-
tância no momento em que discutimos a criação da 
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, a Anater, que deverá abrir um novo campo de 
trabalho para estes profissionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conside-
rando todo o exposto neste discurso, reconhecemos 
a importância do profissional de Economia Doméstica 
para a sociedade e queremos parabenizar este que, 
sem dúvida, demonstra ser merecedor das justas ho-
menagens prestadas em comemoração ao Dia Nacio-
nal do Economista Doméstico.

Então, ficam aqui os nossos cumprimentos a 
todos esses profissionais que atuam diretamente na 
família, orientando as nossas famílias brasileiras, prin-
cipalmente as famílias de baixa renda, seja na área 
rural, seja na área urbana. É um trabalho importante, 
e precisamos incentivar as faculdades, as universida-
des, a terem esses cursos com mais acessibilidade à 
população brasileira.

Mais uma vez, Sr. Presidente, convido os nossos 
amigos que queiram participar da nossa audiência pú-
blica, que poderão fazê-lo hoje à tarde através da TV 
Senado, da Rádio Senado e se alguém quiser enviar 
alguma pergunta ou participar do debate poderá fazê-lo 
através do telefone 0800-612211, ou através do Twitter, 
no endereço @AloSenado. A nossa audiência pública 
começará às 14 horas em ponto, Sr. Presidente. 

Eram essas as minhas colocações. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Acir, 
pelo pronunciamento.

Antes de anunciar o próximo orador, o Senador 
Randolfe, a Presidência vai fazer a leitura de expe-
dientes.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
que será publicado no Diário do Senado Federal de 
19 de outubro do corrente o Relatório Parcial n° 4, 
de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar 
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal, que concluiu pela apresentação 
de Projeto de Lei que “Dispõe sobre a expropriação das 
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a ex-
ploração de trabalho escravo e dá outras providências”.

Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, 
o projeto iniciará sua tramitação no Senado Federal.

É o seguinte o Relatório Parcial:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa 
a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Antonio 
Carlos Valadares para integrarem, como titulares, a 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, em vagas cedidas pelo Bloco Parlamentar da 
Maioria, nos termos do Ofício nº 125, de 2013, da 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 125/2013-GLDBAG

Brasília, 17 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Va-

nessa Grazziotin e o Senador Antonio Carlos Valada-
res como titular, na Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa – CDH, em vagas cedidas pelo 
Bloco Parlamentar da Maioria. – Senador Wellington 
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra o Senador 
Randolfe, que é do PSOL do Estado do Amapá. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, de Roraima, nosso querido Estado 
irmão; senhores que nos ouvem pela Rádio Senado; 
senhores que nos assistem pela TV Senado.

Sr. Presidente, segunda-feira próxima, dia 21 de 
outubro. Se, nas próximas horas a Justiça Federal do 
Distrito Federal atender, em favor da Nação brasileira, 
à ação popular com pedido de cautela – interposta por 
mim, pelo Senador Pedro Simon e pelo Senador Ro-
berto Requião –, estará, assim, socorrendo-nos de um 
crime que vai ser cometido contra a Nação brasileira. 

Essa é a última medida que resta para impedir 
que, no próximo dia 21 de outubro, ocorra um crime 
contra a Nação brasileira, que é o leilão de Libra, visto 
que nenhuma das duas Casas do Congresso Nacio-
nal, tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado 
Federal, quis apreciar o projeto de decreto legislativo 
apresentado por estes Parlamentares aqui, no Senado, 
e pela Bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, 
que suspendia o referido leilão. 

O leilão, proposto pela Agência Nacional do Petró-
leo, oferta a área de Libra, do pré-sal, com potenciali-
dade equivalente à atual produção de petróleo do País. 

Essa área de Libra foi submetida à análise sís-
mica em profundidade. Seu volume esperado é de 26 
bilhões e 42 bilhões de barris de petróleo. 

Admite-se a área de Libra, só para atualizar da-
dos e informações que eu trouxe anteriormente aqui 

a esta tribuna, um baixo fator de recuperação da pro-
dução em torno de 30%. Pode-se chegar a um volume 
recuperável de petróleo de oito a 12 bilhões de barris.

É bom lembrar, Sr. Presidente, que toda a reser-
va nacional é atualmente de cerca de 16 bilhões de 
barris. Portanto, a capacidade de Libra é de 26 bilhões 
a 42 bilhões de barris. Atualmente, toda a reserva na-
cional é de 16 bilhões de barris. Libra possui, então, a 
capacidade de dobrar a produção de petróleo do País. 

O primeiro aspecto, portanto, fundamental que 
deve ser considerado para o que estamos, há alguns 
meses, aqui, quase como pregando no deserto, é que 
o expressivo volume de recursos que está sendo ofer-
tado pela Agência Nacional do Petróleo nesse leilão do 
pré-sal é de mais de 30 bilhões de barris de petróleo. 

O edital da primeira licitação de partilha de produ-
ção estipula que a Petrobras será o operador, assegu-
rando-lhe a participação mínima de 30% no consórcio. 
A participação da estatal no consórcio implicará sua 
adesão às regras do edital e à proposta vencedora. O 
critério apresentado é de melhor oferta de excedente 
de óleo para a União, ou seja, a proposta apresenta-
da, o modelo que a ANP propõe é o chamado modelo 
já adotado de partilha. 

É bom esclarecermos que a soma das reservas 
já conhecidas, 15 bilhões de barris e das reservas do 
pré-sal já descobertas pela Petrobras, que somam 54 
bilhões de barris, representam um contingente de 69 
bilhões de barris de reserva, o que equivale a aproxi-
madamente 50 anos de autossuficiência da produção 
nacional desse produto. Tendo em vista que as previ-
sões da ANP sobre autossuficiência eram de 15 anos, 
com 14 bilhões de barris.

Esses números são significativos para todos nós, 
Sr. Presidente. Disso decorre uma conclusão lógica. A 
conclusão é que não há qualquer urgência na licitação 
de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. 
Essa é a conclusão lógica. Quem tem urgência nes-
sa licitação não é o Brasil. Quem tem urgência nessa 
licitação é o mercado internacional. A pressão dessa 
licitação é por conta do mercado internacional e não 
pelos interesses brasileiros. É por isso que essa licita-
ção vai ocorrer, a todo o custo, na próxima segunda-
-feira. E poucos têm dito isso. 

Tanto é que a Agência Nacional do Petróleo, ré 
na nossa ação na Justiça Federal, que ainda não foi 
julgada – eu tenho ainda fé e esperança na Justiça Fe-
deral brasileira, horas restam ainda até segunda-feira e 
horas restam ainda até o leilão, então vou tratá-la como 
ré –, ignorou todas as regras do Direito e do Tribunal 
de Contas. Ignorou, inclusive, as atribuições básicas 
do Tribunal de Contas da União e liberou, sem essas 
regras, o edital de Libra. A Agência Nacional do Petró-
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leo, Gás Natural e Biocombustíveis liberou o edital de 
licitação do campo de Libra, no pré-sal, antes de obti-
do o aval do Tribunal de Contas da União, por meio de 
fiscalização prévia e concomitante processo licitatório. 

Como todos nós sabemos, Sr. Presidente, o TCU 
possui como atribuição e condição sine qua non, condi-
ção prévia para sua atuação, a defesa dos recursos e 
finanças nacionais, a fiscalização de todas as licitações 
e produção do petróleo. É essa a atribuição prévia, é 
para isso que existe o Tribunal de Contas como órgão 
auxiliar do Poder Legislativo. Não foi dada ao TCU a 
sua prerrogativa de fiscalizar previamente, de fazer a 
prévia fiscalização do edital da licitação desse leilão a 
ser realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Não 
foi assegurado ao Tribunal de Contas o cumprimento 
de sua atribuição prévia e fundamental. Houve uma 
flagrante ofensa à competência do TCU, fixada na Lei 
8.443, fixada notadamente no art. 1, inciso I, da Lei 
8.443, fixada na legislação infraconstitucional e fixada 
na própria Constituição.

Claramente, a Agência Nacional do Petróleo não 
cumpriu sequer a Constituição. A Constituição estipula, 
estabelece as atribuições do próprio Tribunal de Con-
tas da União nos arts. 70 e 71 e no art. 174. E esses 
artigos da Constituição, numa clara ofensa às finanças 
nacionais, foram desrespeitados na atuação da Agência 
Nacional do Petróleo. Mas tudo isso foi desrespeitado 
em nome de quê? Em nome de fazer esse leilão na 
próxima segunda-feira a qualquer custo. 

Mas não foi só isso que foi desrespeitado. Isso 
que eu estou falando não é novidade. Isso que eu es-
tou falando foi ampla e francamente divulgado pela im-
prensa. Mas não foi só isso que a imprensa divulgou. 
Foi divulgada por todos os meios de comunicação e 
indignou todos nós a ação de espionagem da NSA 
americana, que chegou, inclusive, a bisbilhotar os e-
-mails da Presidente brasileira. Todos nós, inclusive a 
nossa Presidente, nos indignamos diante da ação da 
agência de espionagem norte-americana. Nós nos in-
dignamos aqui no Parlamento. Nós nos solidarizamos 
com a nossa Presidente. E mais nos indignamos quan-
do vimos que a fonte de dados da nossa economia, a 
nossa Petrobras, também foi espionada, também foi 
bisbilhotada. 

Veio aqui, a este Senado, a presidente da Agência 
Nacional do Petróleo e veio aqui a presidente da Petro-
bras. Ambas nos confidenciaram que a fonte de dados 
do nosso petróleo é a Petrobras e deixaram claro que 
a fonte de dados foi violada. Foi a própria Presidente 
da República, Sr. Presidente, não foi ninguém mais 
do que a Presidente da República que disse que a 
ação de espionagem norte-americana tinha interesses 

econômicos. Ora, quais são os interesses econômicos 
senão os interesses sobre o nosso pré-sal? 

Diante de tão grave temeridade, por que manter, 
a todo custo, um leilão a participação de empresas 
estrangeiras? Diante de tamanha temeridade, por que 
manter a realização desse leilão na próxima segunda-
-feira? Diante da revelação de que o banco de dados do 
nosso petróleo foi violado, foi espionado pela empresa 
de inteligência norte-americana, por que manter esse 
leilão para ser realizado na próxima segunda-feira? Por 
que a pressa? Por que a celeridade? Por que manter 
a todo custo? Por que celebrar? Por que os banquetes 
com os senhores do mercado? Por que fazer um de-
leite ao deus mercado à custa do petróleo brasileiro, 
com tanta pressa, com tanta celeridade? 

Ainda, Sr. Presidente, sobre a nossa Constitui-
ção, o Direito brasileiro claramente dispõe, no nosso 
art. 177, que o monopólio estatal ainda ficou mantido, 
em que pese, em 1995, ter sido aprovada a famigerada 
Emenda Constitucional nº 9, durante o governo Fer-
nando Henrique, que inseriu, no ordenamento cons-
titucional brasileiro, a possibilidade, e quebrou ali um 
monopólio estatal sobre o petróleo, inseriu ali a opção 
de contratação de empresas estatais ou privadas para 
exercerem a atividade que era antes exclusiva da União, 
sobre o domínio de exploração de recursos minerais. 

O art. 20, inciso IX, da Constituição, combinado 
com o art. 176, define os recursos minerais como bens 
da União. A nossa Constituição é clara ainda em dizer 
que o petróleo, o gás natural e outros hidrocarbone-
tos, seus derivados, seu refino, o processamento, a 
pesquisa, a lavra, as jazidas e as reservas são patri-
mônio público.

É inaceitável que, quando celebramos 25 anos 
da mais avançada Carta constitucional que este País 
já elaborou, possamos aqui infringi-la tão descarada-
mente, como a estamos infringindo, em um de seus 
capítulos e dispositivos mais avançados.

Os dois modelos que os governos que se suce-
deram, pós-Constituição de 1988, têm imposto a partir 
de 1995, ambos são modelos de entrega e lesa-pátria. 
Diz o Governo do PSDB: o melhor modelo é o de con-
cessão para os leilões do petróleo. Esse é a entrega 
total, é a entrega completa do patrimônio brasileiro 
aos interesses internacionais. Diz, por outro lado, que 
o modelo melhor é o do atual Governo, adotado nos 
últimos anos, o modelo de partilha, que vai ser o mo-
delo adotado nesse leilão. 

Tudo bem, é uma entrega pela metade. Ambos 
são modelos de entrega. Não aceitamos o modelo da 
entrega total e o modelo da entrega pela metade. Nós 
queremos o modelo da defesa dos interesses nacionais. 
Nós queremos o modelo da valorização da Petrobras.
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Diz o Governo atualmente: “Não, mas esse modelo 
garante a participação de 30% para a Petrobras; ga-
rante à Petrobras 30% na participação da exploração”.

Ora, falam isso como se fosse uma concessão 
aos interesses brasileiros. Ora, isso está na lei. Isso 
não é um favor ao Brasil. Isso está como direito mínimo, 
que não poderiam tirar. Isso é conquista brasileira. A 
participação do Brasil está como conquista brasileira – 
conquista essa que todo dia, na mídia, tentam retirar, 
com manchetes, com editoriais nos jornais, tentando 
falar da incapacidade da Petrobras. 

Mas não conseguem falar, não conseguem dizer 
que a nossa Petrobras é a maior e melhor empresa de 
exploração de petróleo em águas profundas do mundo. 
Não conseguem dizer isso. Aliás, até tentam, a qual-
quer custo, derrotar a Petrobras e o valor que ela tem. 
E tentam derrotá-la com leilões como esse, porque – 
vejam – leilões como esses acarretarão para a nossa 
Petrobras, para a nossa indústria nacional resultados 
como este aqui: “Tecnologia brasileira perderá espaço 
na exploração do pré-sal”. 

É a isso que querem chegar com leilões como 
este, com matérias como esta do competente jornalista 
João Villaverde, do jornal O Estado de S. Paulo. Com 
esse tipo de exploração, eles querem chegar a isto: 
querem derrotar a indústria nacional, querem derrotar a 
Petrobras, querem derrotar o Brasil. Eles almejam dizer 
o seguinte: a Petrobras não tem condição de explorar, 
a Petrobras não tem condição de fazer a exploração, 
a Petrobras não tem condição de fazer a extração do 
petróleo em águas profundas. 

Na verdade, eles dizem o que não é para che-
garem ao que dizem. Na verdade, dizem o que não é 
para alcançarem isso daqui. Essa é que é a verdade. 
Com a exploração...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Senador Mozarildo, com o 
maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Permita-me que eu cumpri-
mente os visitantes aqui, nas nossas galerias, e diga 
a todos que esta sessão de sexta-feira é uma sessão 
não deliberativa e, portanto, não se vota nada. Ela é 
apenas destinada a, como está fazendo o Senador Ran-
dolfe, defender temas nacionais ou de seus Estados ou 
a debates com os Senadores que quiserem debater. 

Muito obrigado pela presença de vocês. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Agradeço, Senador Mozarildo.
Quero dar um bom-dia a todos que estão pre-

sentes nas galerias do Senado.

Estou aqui utilizando as galerias do Senado para 
denunciar um dos maiores crimes de lesa-pátria que 
o Brasil poderá cometer... Aliás, o Brasil, não, as au-
toridades brasileiras poderão cometer na próxima se-
gunda-feira, que é o leilão das reservas de pré-sal a 
ser realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Um 
leilão que só interessa ao mercado internacional, um 
leilão que só atende aos interesses do mercado inter-
nacional e é contra a nossa Petrobras, um leilão que só 
atende aos interesses das multinacionais do petróleo.

Como eu ia dizendo, eles, na grande mídia, bus-
cam dizer que a nossa Petrobras não tem condição de 
fazer a exploração. Na verdade, propagandeiam isso 
para dizer que os modelos possíveis de exploração 
são os dois existentes desde 1995, com a famigerada 
Emenda Constitucional nº 9, que abriu o nosso mer-
cado, que quebrou o monopólio estatal do petróleo. 

É porque, desde 1995, eles dizem que só existem 
duas possibilidades no Brasil: é o modelo de explora-
ção da concessão, que é a entrega total. É o seguinte: 
riquezas brasileiras, entreguem para o mercado inter-
nacional. Esse é o modelo da concessão. Só pode ser 
isso. E existe a outra, que é a entrega camuflada, a 
entrega pela metade.

Esse da entrega total, presente nos governos 
do PSDB, é o chamado modelo da concessão. O dos 
governos atuais é a entrega pela partilha. Um entrega 
por inteiro; o outro entrega pelo meio. Ou entrega por 
inteiro ou entrega pela metade.

Na entrega por inteiro, é o modelo da concessão. 
O modelo da concessão é o seguinte: tira a Petrobras; 
tira a Petrobras, inclusive, da participação e deixa a 
Petrobras como coadjuvante, como figura decorativa.

No modelo, agora, da partilha, eles até fazem um 
teatrozinho: “Não, tem 30% da Petrobras ali. Deixa 30% 
da Petrobras”. Como se isso fosse um favor ao Brasil. 
Não, é a lei que diz. É a Lei nº 9.478, é a Constituição 
que impõem a necessidade da Petrobras.

Aí dizem que, na partilha, existe a participação 
da Petrobras. Existe, porque a lei impõe a necessida-
de mínima da participação da Petrobras, mas entrega 
ao meio. Tudo bem. Antes, era para a Exxon, era para 
as grandes do mercado internacional. Elas não vieram 
para esse; e elas não vieram para esse, porque não 
é o modelo da concessão, não é o da entrega total, 
mas é o modelo da partilha, que é a entrega pelo meio.

E, se não é para as grandes do mercado, agora é 
para os chineses. Eu não quero saber qual é a nacio-
nalidade. Eu não quero saber se nós vamos entregar 
para os americanos, para os ingleses, ou se vamos en-
tregar agora para os chineses. Eu não quero saber qual 
é a nação imperialista que vai agora tutelar as nossas 
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riquezas; se eles têm os olhos azuis dos americanos 
ou se têm os olhos puxados dos chineses. 

Eu quero saber das riquezas nossas. Se nós te-
mos empresa com tecnologia, com mais de 50 anos, 
que é a maior empresa brasileira com exploração de 
gás natural em águas profundas do mundo, por que 
nós não vamos explorar a maior reserva de gás natural 
já encontrada no Planeta?

Há outra coisa: se nós temos, no fundo do oce-
ano, guardado, mais do que todas as nossas reser-
vas de toda a nossa história, por que a pressa? Qual 
é a crise energética que temos? Por que a pressa de 
exploração? Por que a ditadura da pressa da explora-
ção? Porque a ditadura não é do interesse nacional. 
A ditadura da pressa da exploração é para atender ao 
interesse das multinacionais do petróleo. Porque a di-
tadura não é debatida com o povo brasileiro. Porque a 
ditadura da pressa da exploração é para atender aos 
interesses internacionais.

Sr. Presidente, este Congresso Nacional não 
ouviu, não debateu, sequer houve um espaço para o 
debate dos nossos PDLs de suspensão do leilão de 
Libra, previsto para a próxima segunda-feira.

Ainda resta a ação cautelar, proposta por mim, 
pelo Senador Roberto Requião e pelo Senador Pedro 
Simon, que está na Justiça Federal aqui de Brasília. 
Eu espero que essa ação popular, com pedido de cau-
telar, como último suspiro, seja atendida pelo juiz da 
causa para suspender o leilão.

Não debato neste momento a não realização. Eu 
quero a suspensão do leilão para que possa ser deba-
tido, para que seja debatido o porquê da pressa. Por 
que realizar um leilão com tanta pressa? Por que rea-
lizar esse leilão, se não houve a fiscalização por parte 
do Tribunal de Contas da União? Não houve o acom-
panhamento do Tribunal de Contas da União, ferindo 
todos os dispositivos da legislação infraconstitucional, 
ferindo todos os dispositivos dos arts. 77 e 76 da nossa 
Carta Magna, da Constituição. O Tribunal de Contas 

da União não foi ouvido antes para a realização desse 
leilão na próxima segunda-feira. O leilão será realiza-
do sem o Tribunal de Contas da União ter sido ouvido 
previamente sobre esse processo licitatório. Esse leilão 
será realizado depois de toda a imprensa ter noticiado, 
repito, que os dados da nossa empresa de petróleo 
foram espionados pela NSA, agência de espionagem 
norte-americana – os dados do nosso petróleo foram 
espionados –; depois de a própria Presidente da Re-
pública dizer que os interesses de espionagem foram 
interesses econômicos.

Eu não quis acreditar no que eu li ontem nos jor-
nais. Parece-me que a Presidente da República quer 
acompanhar o leilão. Não! Eu acho que li errado ou, 
se ouvi, eu não ouvi. Deixem-me ver se eu entendi. A 
Presidente, que disse que os interesses de espiona-
gem no Brasil eram econômicos, vai acompanhar um 
leilão que foi espionado por aqueles interesses que 
ela disse que eram econômicos? Não. Eu não acre-
dito que a Presidente vai acompanhar um leilão que 
ela disse que pode ter sido espionado. Porque, se os 
interesses que foram espionados são econômicos, ela 
não pode acompanhar os eventuais interesses econô-
micos que foram espionados. Ela não irá acompanhar 
o leilão. Aliás, ela deve estar, junto comigo, torcendo 
para que a Justiça Federal, de hoje para segunda-feira, 
suspenda esse leilão.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Ran-
dolfe, pelo seu pronunciamento.

Eu quero só fazer um comentário. Getúlio Vargas, 
quando criou a Petrobras, disse claramente: “O petróleo 
é nosso”. Parece que mudou. Eu tenho muita honra de 
ser do PTB, fundado pelo Getúlio Vargas, mas parece 
realmente que a preocupação de ter o petróleo nosso 
está acabando.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu 
os Ofícios nºs 257 a 260, de 2013, do Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a 
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 242, de 2013; 369, de 2011; 428 
e 165, de 2012, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 257/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 16 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, que altera 
o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de 
dezembro de 1985, a fim de desonerar o trabalhador 
de qualquer participação no custo do Vale-Transporte, 
de autoria do Senador Fernando Collor.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 258/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 16 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, após discussão em Turno Suplementar, aprovou 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 369, de 
2011, de autoria da Senadora Ana Rita, que altera o 
caput do art. 136 da CLT, para determinar que a con-
cessão de férias do trabalhador seja precedida de 
consulta pelo empregador sobre a data do seu gozo.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 259/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 16 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2012, 
que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências, para dar maior transparência à cláusula 
indenizatória desportiva do contrato especial de tra-
balho desportivo, assim como exigir que percentual 
desta seja utilizado para a quitação de débitos fiscais, 

previdenciários e trabalhistas, de autoria do Senador 
Vital do Rêgo.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais

Ofício nº 260/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 16 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2012, 
que modifica o caput do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, que regula o Programa do Segu-
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências; 
e altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, 
que dispõe sobre as contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PIS/PASEP, e dá outras provi-
dências, para fixar a contribuição do PIS/PASEP para 
as pessoas físicas urbanas e rurais, na condição de 
empregadoras e para estender aos seus empregados 
o pagamento do abono salarial anual, de autoria do 
Senador Antonio Carlos Valadares.

Respeitosamente, – Senador Cyro Miranda, 
Presidente Eventual da Comissão de Assuntos Sociais

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios 
nºs 257 a 260, de 2013, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um déci-
mo da composição da Casa, para que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 242, de 2013; 369, de 2011; 428 
e 165, de 2012, sejam apreciados pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICA-
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO RE-
GIMENTO INTERNO.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, na semana do professor, nossos 
parabéns a todos aqueles que contribuem na constru-
ção da história do nosso país, formando cidadãos de 
bem, edificando sonhos e colaborando com o aperfeiço-
amento de uma sociedade verdadeiramente pensante.

Algumas ponderações precisam ser feitas. A 
principal delas, eu diria, é o fato de Mato Grosso, de 
acordo com levantamento feito em maio deste ano 
pela Confederação nacional dos Trabalhadores em 
Educação, ser um dos quatro estados que cumprem 
integralmente a Lei do Piso (11.738/2008) e paga à 
categoria o valor assegurado em lei, de R$ 1.569,19.
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Tive a oportunidade de, junto com professores e 
trabalhadores, contribuir com a educação no Estado 
e diria que ela avançou e muito na minha gestão, por 
isso faço questão de destacar os números, pois são 
oficiais do Ministério da Educação e mostram que – 
no índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), Ensino Médio da rede pública estadual–, Mato 
Grosso saltou de 2,6 (em 2005 – ano em que o índice 
começou a ser implementado pelo Governo Federal) 
para a nota 2,9 (no ano de 2009). Esse índice chegou, 
em 2011, a 3,2 de média.

Temos registrados nos anais da educação brasi-
leira, um Mato Grosso, de 2005 – com escolas de En-
sino Fundamental, (fase inicial 1º ao 4º ano) atingindo 
nota 3,6 – e que saltou para 4,9 (em 2009), ficando 
em 5g lugar no ranking nacional entre as escolas pú-
blicas. Já nas séries finais (5– ao 9° ano) os avanços 
também foram significativos, saindo da nota 2,9 (em 
2005) para 4,2 (no ano de 2009).

Ou seja, entreguei o Governo em abril de 2010, 
com um sistema público educacional, segundo dados 
do Ideb, atingindo nota 4,9 para os anos iniciais es-
colares, 4,2 para o ensino fundamental e 2,9 para o 
médio. Dos 24 Centros de Formação de Professores 
(Cefapros) existentes, 23 participaram do exame do 
ENEM dos quais 19 conseguiram nota acima da mé-
dia. Com esses resultados, Mato Grosso ficou em 2g 
lugar entre as escolas públicas do país e foi considera-
do o Estado que mais cresceu nos índices de maneira 
uniforme, na média entre todas as escolas estaduais.

Os investimentos também significaram mudanças 
de outros números e realidades em nosso estado. De 
2003 a 2010, foram construídas cerca de 150 novas 
escolas e outras 500 foram reformadas. Nesse mesmo 
período, o Governo pôs fim à existência de unidades 
escolares de madeira, pau a pique, e em contêineres, 
que por muitos anos foram utilizadas como local para 
praticar o ensino.

O salário dos professores teve um aumento real 
de 35,3% (de janeiro de 2003 a abril de 2010); ou seja, 
a inflação medida pelo INPC – no período – foi de 53% 
e a correção salarial total concedida pelo Governo de 
88,3%, assim sendo, o ganho real da categoria, já de-
duzidas às perdas inflacionárias, foi dos 35,3 %.

Dos 23 Centros de Formação de Professores 
(Cefapros), que hoje são referência para todo o país, 
15 foram construídos na gestão Maggi. E ainda, 42 
etnias indígenas do Estado integram, hoje, o proces-
so de formação educacional. Também foram criados 
24 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) 
com a proposta impactante de atender a necessidade 
daqueles que precisavam estudar, mas estavam fora 
da sala de aula. Foi um passo significativo para colocar 

o Estado dentro de um cenário ao menos mais digno 
quando o assunto é a Educação.

Os índices projetados e esperados para o Es-
tado pelo Governo Federal já foram superados. Mato 
Grosso atingiu, em 2011, metas previstas para 2015 
nos índices de Desenvolvimento da Educação Básica 
e do Ensino Fundamental (Ideb), segundo dados divul-
gados, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) em agosto de 2012.

Os dados são: 5,1 nas séries iniciais (1º ao 5º); 
4,3 nas séries finais (6º ao 9º) e 3,1 no Ensino Médio 
– notas que apontam avanços de até dois pontos no 
comparativo com os mesmos índices divulgados em 
2009 (4,9 – 4,2 e 2,9). As projeções do Ideb vão até 
2021, quando esses mesmos índices devem atingir em 
Mato Grosso: 5,8 – 4,9 e 4,4 respectivamente.

Comprovou-se, desta forma, que no ano passado 
o Ensino Médio na rede estadual já atingia projeções 
previstas para 2013, enquanto que o Fundamental 
avançou para possíveis índices de 2015. Números que 
mostram o que de fato foi deixado como legado para 
a educação mato-grossense.

No entanto, sabemos que no Brasil como um todo, 
o sistema ainda está longe do ideal, isso é público. Mas, 
atribuo à falta de qualidade no ensino não só a ques-
tões de estado, e sim à falta de conscientização da so-
ciedade, que por muitas vezes desconhece seu papel.

Assim sendo, ou conseguimos um comprometi-
mento das famílias junto à escola, ou não vejo como 
mudar essa realidade no ensino!

Semana passada, por exemplo, a revista Veja 
trouxe em sua edição um artigo da escritora Lya Luft 
no qual aborda uma das questões que considero mais 
sérias na atualidade brasileira: A queda significativa na 
qualidade da educação.

A Universidade de São Paulo (USP), nossa prin-
cipal referência de ensino superior de qualidade, já 
não faz mais parte das 200 melhores universidades 
do mundo.

Segundo a escritora, andamos com problema 
de raciocínio. Não aprendemos a pensar, a observar, 
argumentar, portanto não sabemos como organizar 
nosso pensamento. A exigência aos alunos baixou as-
sustadoramente de nível, e com isso, o ensino entrou 
em queda vertiginosa.

Ainda segundo ela, lá pela década de 60, impor-
tamos a idéia de que ensinar é antipático e, aprender 
ou estudar, é crueldade infligida pelos adultos. Tabu-
ada – continua a escritora -, nem pensar. Ortografia, 
longe de nós. É preciso esforçar-se, e caprichar (muito) 
para ser reprovado.

E ainda, continua Lya Luft, quando um professor 
tenta impor autoridade, possivelmente ele, e não o aluno 
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malcriado, será chamado pela direção e repreendido. 
Caso tenha sido mais severo, quem sabe será ainda 
processado pelos pais.

O acesso à universidade, devido a esse baixo 
nível do ensino médio, reduziu-se a um facilitarismo 
assustador. Jovens adentram ao ensino superior sem 
o menor preparo.

E aí cabe uma pergunta simples: O que queremos 
com isso? Profissionais sem preparo? Engenheiros ou 
médicos ou até mesmo professores que nada saibam 
acerca de suas profissões e sem a compreensão do 
mundo em que vivem?

Lya esclarece em seu artigo que quem escreve 
não é uma ficcionista, e sim uma observadora. Mas 
seu artigo parece ficção. Infelizmente, é a nossa triste 
realidade.

A minha realidade me mostrou como fazer. Não 
costumo contar com a sorte. Logo cedo, meus pais 
me ensinaram o quanto era difícil a vida sem estudo. 
Seus exemplos ainda marcam minha história de vida.

Certa vez, minha mãe chegou a levar-me pela 
orelha até o ponto de ônibus para ir à escola. Da mi-
nha casa em São Miguel do Iguaçu até a onde eu 
estudava em Curitiba era necessário percorrer uma 
distância de 600Km e eu queria trabalhar, mas ela di-
zia que o estudo era a garantia do meu futuro. Então, 
quando me formei engenheiro agrônomo, entreguei-
-lhe meu diploma!

Meus pais eram pobres, sem terra e sem teto 
quando se casaram. E nos ensinaram que nada vem 
sem esforço!

Hoje, as mães e pais têm essa mesma preocupa-
ção com a qualidade do ensino que é oferecido a seus 
filhos? A família assume o papel de educar? De ofere-
cer bons exemplos ou simplesmente delega essa tarefa 
aos professores nas escolas, aos amigos ou a rua?

E os professores, que autoridade têm para exigir 
que seus alunos se empenhem, que compreendam a 
importância de uma boa educação para seu futuro?

O que será desses jovens que passam o horário 
das aulas em seus celulares, trocando mensagens, 
navegando na rede com seus smartphones ou até 
mesmo fora das salas de aula, nos corredores, como 

se escola fosse playground? Como se ali fosse local 
de lazer tão somente? Que chances terão no merca-
do de trabalho cada vez mais competitivo e seletivo?

Quero lembrar aqui a impressionante história da 
pequena Malala, a menina paquistanesa que aos 12 
anos de idade desafiou o regime fundamentalista Talibã 
para continuar indo à escola! Aos 15 anos foi baleada 
na cabeça em uma tentativa do grupo de silenciá-la. 
Malala sobreviveu. Escreveu o livro “Eu sou Malala”, 
que conta como essa história improvável e extraor-
dinária aconteceu. Essa adolescente, agora com 16 
anos, concorreu ao Nobel da Paz como a mais jovem 
indicada na existência da premiação.

Tomei o exemplo de Malala para destacar que 
temos vários paradigmas na Educação que precisam 
ser quebrados e muitos problemas que necessitam ser 
transpostos, mas que nada é impossível!

A ausência da participação da família na educa-
ção dos filhos é, para mim, o primeiro e mais impor-
tante obstáculo a ser atravessado para se chegar a 
um ensino de qualidade. É no seio familiar onde tudo 
começa. A família é a célula matriz da sociedade e se 
quisermos mudar o futuro que se avizinha sombrio, 
precisamos investir seriamente no presente.

Temos exemplos em todo o mundo: Japão, China, 
Coréia do Sul, foram países que enfrentaram o desafio 
de preparar as gerações futuras e criaram um sistema 
educacional de médio e longo prazo, onde a eficiência 
tanto do ensino quanto do aprendizado era o objetivo 
comum – do governo e também da sociedade.

Sejamos honestos, temos um sistema de ensino 
sucateado ao longo de décadas.

Quando daremos o primeiro passo para mudar 
essa triste realidade? Continuaremos tão somente fa-
zendo pleito por melhores salários?

A grande questão é: A quem preocupa a forma-
ção de cidadãos brasileiros?

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 51 minutos.) 
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Ata da 183ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 21 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimentos 

que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO 
 Nº 1.229, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com 
o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, 
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995, 
que seja considerada como desempenho de missão 
no exterior minha participação, nos dias 11 a 13 de no-
vembro de 2013, na Sessão Preparatória, Especial e 
XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul, 
a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.

Para efeito do disposto no art. 39, comunico que 
estarei ausente do País no período de 9 a 13 de no-
vembro de 2013.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2013. – Se-
nadora Ana Amélia, PP/RS.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam 
de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.230, DE 2013

 Considerando recentes decisões do Superior 
Tribunal de Justiça sobre as tarifas de interconexão 
e seus efeitos negativos no mercado de telecomuni-
cações, especialmente para os usuários e a compe-
tição no setor, requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitados ao Ministro de Estado das Comunicações 
esclarecimentos acerca das seguintes questões, refe-
rentes à atuação da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (ANATEL):

I. Qual o peso dos valores da tarifa de intercone-
xão (VUM) no preço final dos serviços de telecomu-
nicações, considerando as redes móveis (VUM) e as 
redes fixas (TU-RL)?

II. Quanto representa, no faturamento de serviço 
de voz das operadoras Móveis e Fixas, a arrecadação 
com interconexão?

III. Mesmo com eventuais reduções do VUM, con-
sideradas tímidas pelo STJ, qual é e qual é a situação 
do Brasil em relação ao cenário mundial? O último re-
latório da UIT-ONU coloca o Brasil em qual posição? 

IV. Considerando as economias emergentes (Bra-
sil, China, Rússia e África do Sul), qual a tarifa final off 
net em cada um destes países cobrada do usuário de 
um celular pré-pago ? E do pós pago? Considerando 
a utilização, em minutos por assinante, qual a posição 
do Brasil em relação aos emergentes?

V. O novo PGMC, publicado em 2013, criou a 
entidade de supervisão de ofertas no atacado, que 
registrará as contratações de linhas dedicadas (EILD) 
com o objetivo de coibir ofertas de público menores do 
que as ofertas de atacado, destinadas a operadoras 
entrantes e operadoras sem PMS. Por qual motivo as 
tarifas de interconexão, em particular a VUM, ficaram 
fora dos critérios de isonomia do PGMC?

VI. A ANATEL possui alguma auditoria ou fisca-
lização para verificar o volume real de minutos trafe-
gado entre operadoras (ainda que do mesmo grupo 
econômico) e checar os valores faturados entre as 
mesmas a fim de evitar falseamento de dados e práti-
cas de “encontro de contas”? Existe alguma rotina da 
Agência para que toda esta movimentação financeira 
seja devidamente contabilizada e os respectivos im-
postos, recolhidos? As interconexões internacionais, 
de operadoras estrangeiras que precisam terminar 
chamadas no Brasil, são fiscalizadas? Qual o histórico 
deste movimento e volumes envolvidos?

VII. Uma vez que as redes móveis possuem infra-
estrutura consolidada, com número de linhas celulares 
em quantidade maior do que a população do país, e 
sabendo-se da urgência que o país possui em universa-
lizar a banda larga, com necessidade de investimentos 
maciços em redes de fibra ótica, realizados por ope-
radoras fixas, o que justifica a disparidade entre VUM 
e TURL, uma vez que o subsídio para investimentos 
em redes móveis não mais se justifica?

VIII. Considerando o cenário onde os grandes 
grupos que exploram os serviços de telecomunicações 
no Brasil possuem outorga para prestação de serviços 
móveis e fixos, como a ANATEL tem impedido eventu-
ais práticas de infração econômica, ofertas cruzadas e 
benefícios limitados a empresas do grupo?

IX. É possível que uma Prestadora de teleco-
municações ofereça tarifas inferiores de interconexão 
a outras prestadoras do mesmo grupo econômico? 
Materiais promocionais das grandes empresas de te-
lecomunicações expõem ofertas no varejo com tarifas 
inferiores àquelas de interconexão. O que a Agência 
têm feito para garantir isonomia a outras operadoras, 
em particular àquelas que tentam se estabelecer no 
mercado?

X. Mesmo sem a implementação de um modelo 
de custos é possível à atuação da ANATEL no sentido 
de garantir o cumprimento do artigo 152 da LGT, que 
garante que os valores devem ser justos, isonômicos, 
não discriminatórios e atrelados aos custos incorridos?

XI. Qual tem sido o posicionamento da Agência 
em relação à possíveis divergências entre pequenas 
operadoras, sem PMS, e as grandes teles? No recente 
regulamento de EILD alguma reclamação foi apresen-
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tada? Houve arbitragem? Qual o resultado? A Anatel 
precisou obrigar os grandes grupos a cumprirem o 
regulamento? Os valores da tabela de referência do 
regulamento estão sendo praticados para alguma ope-
radora? Quais?

XII. Quais ex-dirigentes e servidores da Anatel 
trabalham diretamente para operadoras? Quais des-
tas operadoras foram acusadas na Agência e/ou na 
Justiça de práticas anticoncorrenciais?

XIII. Existe alguma demanda judicial questionan-
do os valores de VUM? Quais empresas propuseram 
tais ações?

XIV. Existem decisões judiciais que garantem 
valores diferenciados de VUM? Quais? Qual o teor?

XV. A ANATEL está cumprindo eventuais decisões 
judiciais? Como tem se manifestado?

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário que, em cumprimento ao despacho proferido na 
sessão de 3 de outubro, encaminha à Comissão Tem-
porária destinada a debater e propor Soluções para o 
Financiamento da Segurança Pública no Brasil as se-
guintes matérias referentes ao tema Segurança Pública:

– Propostas de Emenda à Constituição nºs 8 
e 25 de 2007; 49 e 52, de 2009; 102 e 118, de 2011; 
24, 26 e 40, de 2012; 51, de 2013; 

– Substitutivos da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nºs 123 e 316, de 2003; e 

– Projetos de Lei do Senado nºs 65, de 2006; 65, 
de 2007; 191, 287 e 418, de 2008; 301, de 2009; 171, 
176, 607 e 751, de 2011; 227, de 2012; 300, de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário que, em cumprimento ao despacho proferido na 
sessão de 3 de outubro e em atendimento ao Reque-
rimento nº 1.166, de 2013, do Senador José Pimentel, 
encaminha à Comissão Temporária destinada a debater 
e propor Soluções para o Financiamento da Segurança 
Pública no Brasil as seguintes matérias referentes ao 
tema Segurança Pública:

– Propostas de Emenda à Constituição nº 30, 
de 2011; e 52, de 2012; e

– Projetos de Lei do Senado nºs 35, 36, 37 e 
53, de 2013; e o 26, de 2013, que tramita em conjunto. 

Esclareço, ainda, que o objeto do Requerimento 
nº 1.166, de 2013, foi atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução nº 76, de 2013, do Senador João Capibe-
ribe, que altera a Resolução do Senado Federal nº 20, 
de 1993 (Código de Ética e Decoro Parlamentar), a fim 
de tornar mais transparentes os procedimentos reali-
zados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
e dá outras providências.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 53, de 2013 (nº 4.356/2012, na 
Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral 
da República, que dispõe sobre a criação de cargos 
de membro, cargos efetivos, cargos em comissão e 
funções de confiança no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da Ordem do Dia da 

sessão deliberativa ordinária do próximo dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Esgotou-se na última sexta-feira 
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimen-
to Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no 
sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes 
matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2013, 
(nº 7.639/2010, na Casa de origem, da Depu-
tada Maria do Rosário e outros), que dispõe 
sobre a definição, qualificação, prerrogativas 
e finalidades das Instituições Comunitárias de 
Educação Superior – ICES, disciplina o Termo 
de Parceria e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2011, 
do Senador Eunício Oliveira, que denomina 
Rodovia Padre Cícero Romão Batista o trecho 
da BR – 116 desde a cidade de Fortaleza até 
a divisa do Ceará com Pernambuco;
– Projeto de Lei do Senado nº 602, de 2011, 
do Senador Clésio Andrade, que denomina 
“Rodovia Senador Eliseu Resende” o trecho da 
BR-494 entre o Município Oliveira, no Estado 
de Minas Gerais e Angra dos Reis, no Estado 
do Rio de Janeiro;
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– Projeto de Lei do Senado nº 331, de 2012, 
da Senadora Ana Amélia, que confere ao Mu-
nicípio de Carlos Barbosa, no Rio Grande do 
Sul, o título de Capital Nacional do Futsal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2013, 
do Senador Alvaro Dias, que denomina “Rodo-
via Engenheiro Lysímaco Franco Ferreira da 
Costa” o trecho da BR-277 que se estende de 
Curitiba a Paranaguá; “Rodovia do Café Go-
vernador Ney Braga” os trechos da BR-277 e 
BR-376 que se estendem de Curitiba a Nova 
Londrina e seu prolongamento até Porto São 
José, na divisa com Mato Grosso do Sul; e 
“Rodovia General Luiz Carlos Pereira Touri-
nho” o trecho da rodovia BR-369 entre Lon-
drina e Maringá.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara 

nº 1, de 2013, aprovado, vai à sanção; e os Projetos 
de Lei do Senado nºs 155 e 602, de 2011; 331, de 
2012; e 196, de 2013, aprovados, vão à Câmara dos 
Deputados.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
1, de 2013, será feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, da 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 267, de 2013 (nº 1.124/2013, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Cingapura sobre a Isenção 
Parcial de Vistos, assinado em Cingapura, em 14 de 
dezembro de 2011.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Projeto de Decreto Legislativo 
nº 267, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu os 
seguintes Avisos de Ministros de Estado:

– Nº 371, do Ministro de Estado da Fazenda, 
de 15 de outubro de 2013, em resposta ao Re-
querimento nº 884, de 2013, de informações, 
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Nº 370, do Ministro de Estado da Fazenda, 
de 15 de outubro de 2013, em resposta ao Re-
querimento nº 919, de 2013, de informações, 
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Nº 1.751, do Ministro de Estado da Justi-
ça, de 16 de outubro de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 863, de 2013, de infor-
mações, de iniciativa da Comissão Mista de 
Controle de Atividades de Inteligência do Con-
gresso Nacional;
– Nº 206, do Ministro de Estado de Minas 
e Energia, de 11 de outubro de 2013, em 
resposta ao Requerimento nº 683, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Aécio 
Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – A Presidência comunica que o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira deixa de integrar a 
Comissão Especial Destinada a Debater e Propor So-
luções para o Financiamento da Segurança Pública 
no Brasil, nos termos do Ofício nº 174, de 2013, da 
Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 174/13-GLPSDB

Brasília, de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Tendo em vista a criação da Comissão Especial 

destinada a debater e propor soluções para o finan-
ciamento da segurança pública no Brasil, por meio 
dos Atos nºs 37 e 39 de 2013, de Vossa Excelência, e 
considerando o excesso de compromissos em função 
das atribuições do cargo que ocupo na Liderança do 

PSDB, solicito as devidas providências no sentido de 
que seja feita a minha exclusão no referido colegiado.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar a todos 
que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV 
Senado, todos funcionários da nossa TV e Rádio Se-
nado, que estão nos possibilitando o início desta ses-
são, como os colegas que trabalham aqui auxiliando a 
Mesa, na Secretaria-Geral do Senado. Eu queria dizer 
que, neste início de semana – e certamente será uma 
semana com muitas deliberações por parte do Senado 
–, nós vamos ter aqui muitos colegas inscritos.

Eu queria cumprimentar a todos que nos acom-
panham também do meu Estado do Acre. Nesta se-
mana, vamos um pouco mais cedo para lá, para fazer 
uma viagem ao coração da nossa floresta, para visitar 
os povos indígenas iauanauá. Mas, até lá, tenho que 
seguir com o trabalho.

Eu tenho aqui, como oradores inscritos, a Se-
nadora Ana Amélia e o Senador Mozarildo. Senadora 
Ana Amélia, é o Senador Mozarildo primeiro? (Pausa.)

Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador ins-
crito.

V. Exª, Senador Mozarildo, tem a palavra, nos 
termos regimentais; depois, a Senadora Ana Amélia. 

Senador Mozarildo, com a palavra, V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Jorge Viana; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, espe-
cialmente Senadora Ana Amélia, eu quero introduzir 
meu pronunciamento de hoje abordando um projeto 
que foi aprovado aqui nessas duas últimas semanas. 
Aliás, dois projetos: um que cuida da instituição de 
um Plano Nacional de Defesa e Desenvolvimento da 
Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira. Neste caso, 
estou falando faixa de fronteira a que vai do norte ao 
sul da Senadora Ana Amélia.

Por que esse projeto é importante? Ele inclusive 
foi fruto de uma Subcomissão Permanente da Amazô-
nia e da Faixa de Fronteira, que tive a honra de presi-
dir, ligada à Comissão de Relações Exteriores, e nós 
passamos mais de um ano, Senador Jorge, ouvindo 
governadores, prefeitos, e ouvimos também algumas 
autoridades federais.

E chegamos à conclusão, óbvia já, de que a 
Amazônia e a Faixa de Fronteira tinham um problema 
muito sério, que era o fato de que não havia um pla-
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no de Estado voltado para a Amazônia e para a faixa 
de fronteira.

Por sinal, nesse fim de semana, o General co-
mandante da Amazônia, sediado em Manaus, deu uma 
longa entrevista em que disse, de maneira categórica, 
que o Governo, o Brasil trata a Amazônia como uma 
colônia. Isso por quê? Porque na verdade, Senador 
Jorge Viana – V. Exª sabe disso tanto quanto eu ou 
mais, porque foi governador –, não há um plano, va-
mos dizer, da Sudam. Não há um plano permanente 
que realmente beneficie os Estados de maneira inclu-
sive diferenciada, quer dizer, os Estados mais pobres 
teriam mais incentivo. Da mesma forma no que tange 
à defesa. Não há uma política nacional adequada de 
defesa porque os pelotões, sejam os de Exército, de 
fronteira, na Amazônia, em toda a faixa de fronteira, 
têm carência de pessoal, carência de equipamento 
e, muitas vezes, outras carências importantes, como, 
por exemplo, a capacidade de, de fato, fazer uma vigi-
lância nas nossas fronteiras, que não são pequenas. 
Nós fazemos fronteira com inúmeros países da Amé-
rica do Sul. É mais fácil dizermos que não fazemos 
fronteira com apenas dois, pois, com os outros todos, 
nós fazemos. Então, é importante que esse projeto não 
chegue à Câmara e fique lá, como ocorre com vários 
outros projetos, meus inclusive, que estão lá há mais 
de cinco anos. 

Aliás, aprovamos aqui um projeto, também na 
semana passada, que regulamenta a criação de Mu-
nicípios e que estava na Câmara há mais de seis anos. 
A Câmara fez algumas alterações, veio para cá, e nós 
aprovamos. O outro projeto que também quero abordar, 
lembrar aqui, pedir ao Governo que olhe com carinho 
e dê uma celeridade na Câmara é o outro que cria o 
Programa Fronteira Agrícola Norte, porque o Progra-
ma Fronteira Agrícola Sul já existe, e nós não temos, 
justamente pelo que disse o General, porque somos 
olhados como uma colônia. Então, pode na fronteira 
sul, não pode na fronteira norte, porque tem a Amazô-
nia. A Amazônia tem de ficar encalhada. O povo que 
está lá, mais de 25 milhões de habitantes – portanto, 
mais do que a população da Venezuela –, tem de pa-
gar muito caro para ser brasileiro. 

Então, espero realmente que essa realidade 
mude. Já me comuniquei, inclusive, com algumas 
lideranças da Câmara para que esses dois projetos 
tenham celeridade.

Esse projeto dos Municípios, se tivesse sido dada 
celeridade a ele, mesmo com as modificações que a 
Câmara fez, se tivesse sido transformado em lei no 
ano que o apresentei, cerca de 2.800 Municípios não 
teriam sido criados. Inclusive no grande Estado de São 
Paulo, cujo Município chamado Borá não tem nem mil 

habitantes, só 980 habitantes. O segundo menor Mu-
nicípio em população está em Minas Gerais, o Estado 
mais subdividido do Brasil. Nenhum problema com a 
subdivisão que eles fizeram, mas não havia critérios 
nem de população, nem de viabilidade econômica, 
nem do plebiscito em todo o Município. 

Então, é realmente o contrário do que alguns 
jornais dizem, que vai haver uma farra de criação de 
Municípios. Nesses 2.800, sim, houve, em vários ca-
sos, um critério apenas político para se subdividir um 
Município.

Portanto, são projetos moralizadores e que, no 
entanto, não andam. Empacam na Câmara, aí, daqui 
a pouco, o Governo manda uma medida provisória, 
que tem prazos estabelecidos, e o parlamentar fica 
sem essa função de legislar.

Assim, aproveitando que V. Exª está na Presidên-
cia e é Vice-Presidente do Senado, peço que nos ajude 
realmente para que a Amazônia tenha, por parte dos 
órgãos federais, uma nova visão, uma visão realmente 
de integração nacional. Há um Ministério da Integração 
Nacional. No entanto, ele não olha para a Amazônia, 
essa é a verdade. Não olha para a Amazônia.

Eu fico revoltado, por todos os anos em que já 
sou parlamentar, ao ver essa situação se repetir. Um 
governo faz uma política, chega outro e faz outra po-
lítica, sempre assim: menos para os menores, menos 
para os mais pobres. Aí, fica essa desigualdade per-
manente no Brasil, e já faz séculos que está assim. 

Também quero aproveitar este apelo que faço 
em relação aos projetos que foram aprovados aqui no 
Senado para registrar uma data muito importante hoje, 
Senadora Ana Amélia.

O jornal Folha de Boa Vista é o jornal em cir-
culação mais antigo de Roraima. Completa 30 anos 
o jornal impresso, e a Rádio Folha, 10 anos. Os dois 
veículos pertencem ao Grupo Folha de Comunicação, 
uma empresa que gera cerca de 150 empregos para 
pais e mães de famílias roraimenses.

A trajetória do jornal, e também da rádio, é mar-
cada pela defesa intransigente do interesse de Rorai-
ma e do seu povo.

Por conta dessa conduta, especialmente o jornal 
Folha de Boa Vista tem enfrentado a ira dos poderosos 
de plantão. E não foram poucas as tentativas desses de 
calar o único canal de defesa dos interesses regionais 
e de constante vigilância com relação às práticas de 
corrupção que marcam, lamentavelmente, a história 
política e econômica de Roraima.

A Folha, nesses 30 anos, foi testemunha viva da 
transformação do Território em Estado, em 1988 – e aqui 
eu falo da minha felicidade, porque, sendo constituinte 
naquela época, coordenei, junto com os parlamentares 
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do Amapá, de Roraima e Tocantins, e com outros com-
panheiros também do Amazonas, a transformação de 
Roraima e Amapá em Estados, e o desmembramento 
do Estado de Goiás para criar o Estado de Tocantins. 
Portanto, todos são da mesma época.

A Folha também testemunhou o início das demar-
cações das terras indígenas no Estado, que resultou 
na transformação de metade do território roraimense 
em territórios indígenas; a implantação do Estado de 
Roraima, em 1991, porque, quando foi transformada, 
em 1988, teve um governador pro tempore e, depois, 
quando houve a eleição em 1990, foi eleito o primeiro 
Governador do Estado, o então Brigadeiro Ottomar de 
Sousa Pinto; a luta de suas lideranças para enfrentar 
a força avassaladora de lideranças alienígenas lá em 
Roraima, plantadas pelo Governo Federal.

O resultado mais explícito dessa perseguição é 
que o jornal já teve de enfrentar mais de 200 ações 
judiciais, tendo vencido 95% delas. Além de criarem 
jornais oficiosos, que tentam falir o jornal Folha, que 
completa seus 30 anos, eles resolvem direcionar ver-
bas publicitárias oficiais para esses jornais e ameaçar 
anunciantes para quebrar o jornal pelo lado da receita. 
Esses poderosos de plantão tentaram e ainda tentam 
sufocar economicamente o jornal através da tentativa 
de obterem pesadas indenizações.

O Folha de Boa Vista e a Rádio Folha são, hoje, 
dirigidos pela segunda geração de uma família que 
tem se dedicado exclusivamente a fazer um jornalis-
mo que não traia os ideais roraimenses e, ao mesmo 
tempo, seja um veículo aberto a todas as forças vivas 
que queiram tornar Roraima um Estado viável econo-
micamente e justo socialmente.

Sr. Presidente, V. Exª também deve ter tido a ex-
periência na época em que o Acre tinha sempre os 
comandos, digamos, meio dissociados da realidade 
do povo...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – (Intervenção fora do microfone.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Exatamente. Então, nós tivemos 
esta experiência, durante muito tempo, como território, 
assim como o Acre, e, depois, como Estado, digamos 
assim, como eu disse aqui, neste pronunciamento, da 
implantação de lideranças exógenas ao Estado, que têm 
benesses do Governo Federal e se tornam, portanto, 
proprietários dos meios de comunicação e das terras 
do Estado, além de terem o comando do Governo num 
processo, como aconteceu na última eleição, de cor-
rupção escancarada, se é que a corrupção se modifica 
em alguma coisa. Mas essa corrupção, realmente, da 
última eleição foi escancarada. O atual Governador 
perdeu, no primeiro turno, por cerca de 8 mil votos e 

ganhou, no segundo, por cerca de 1.300 votos, numa 
situação realmente desastrosa, em que até compraram 
abstenção de funcionários que eles sabiam que eram 
do outro lado. Eles pegavam e ficavam com o título e 
a carteira de identidade da pessoa e, dependendo do 
resultado, as recompensavam. Terminou acontecendo 
isso. E ocorreu um fenômeno que, estatisticamente, não 
acontece no Brasil: a abstenção no segundo turno foi 
maior do que a abstenção no primeiro turno. Geralmen-
te, ocorre o contrário. Geralmente, no segundo turno, 
como se afunila, só há dois candidatos, a abstenção 
é menor. Lá ocorreu o contrário: a abstenção foi muito 
maior. E a corrupção é muito gritante principalmente 
nas áreas indígenas, Senador Jorge Viana, que tanto 
fala dos direitos dos indígenas, assim como eu, porque 
os indígenas também votam. É difícil eles resistirem.

Então, por isso, quero realmente terminar meu 
pronunciamento homenageando a Folha de Boa Vista 
e a Rádio Folha, na figura do seu dirigente maior, que 
é o Dr. Getúlio Cruz, que foi Governador do Território, 
Secretário de Estado, Secretário do Município e que 
é professor da universidade, um homem que tem um 
compromisso muito forte com as pessoas que vivem 
em Roraima e, principalmente, com o futuro do Estado.

Tanto eu quanto ele já estamos na terceira ge-
ração, já temos netos e, portanto, precisamos asse-
gurar, pelo menos para eles, um Estado realmente 
democrático, um Estado realmente justo, onde haja, 
de fato, liberdade de expressão e respeito ao pensa-
mento contrário do governante que esteja no poder. 

Não pode, realmente, ser desconhecida a presen-
ça do nosso jornal Folha de Boa Vista e da Rádio Folha, 
tendo no comando o Dr. Getúlio Cruz, e a importância 
que isso representa para um Estado em que, lamen-
tavelmente, a população, na sua maioria, depende do 
Governo, seja porque é composta de funcionários, seja 
porque o é de empresários, e o grande comprador e o 
grande feitor de obras é o Governo do Estado.

Então, é um modelo de que temos de nos livrar, e, 
infelizmente, é sempre uma corrupção atrás da outra. 
Inclusive, na questão das terras que a União passou 
para o Estado, o que, aliás, era seu dever fazer, es-
tão se aproveitando disso para titular essas terras em 
nome de “laranjas”, de grupos econômicos, e os que 
já estavam lá no agronegócio estão, digamos assim, 
batalhando para ter as suas terras, que já estão sendo 
exploradas há algum tempo, também reconhecidas.

Para se ter uma ideia, esse Iteraima, Instituto de 
Terras de Roraima, teve um Presidente que foi afasta-
do do cargo pelo Ministério Público. Mas, como ele era 
suplente de Deputado, ajeitaram para que assumisse 
a Câmara para não ser alcançado por uma prisão. 
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Então, essas coisas precisam ser ditas. O único 
espaço que se tem realmente, pra valer, é no jornal 
Folha de Boa Vista, que completa 30 anos, e na Rádio 
Folha. Também há outra emissora independente, mas 
temos que ver que, querer democracia no País sem ter 
democracia nas unidades da Federação... Realmente, 
é muito complicado fazer a democracia do todo se as 
partes vivem sob o comando, vamos dizer assim, de 
familiares ou de grupos de famílias e a grande maioria 
da população continua à margem do processo legíti-
mo de efetivamente colocar o nosso Estado em pleno 
desenvolvimento.

Tenho a honra, também, além de ter trabalhado 
para transformar o Território em Estado, portanto de 
ter participado ativamente da criação do Estado, de ser 
autor de duas leis que criaram, Senador Cristovam, a 
Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica 
Federal de Roraima. Era um projeto autorizativo. Aqui, 
quero agradecer publicamente ao Presidente Sarney, 
pois, sendo um projeto autorizativo, ele implantou. Ele 
mandou a mensagem para o Congresso, criando o qua-
dro de professores, criando o quadro de funcionários 
técnico-administrativos. Realmente, todo mundo dizia 
que as duas instituições eram demasia para o então 
recém-criado Estado de Roraima, porque a lei havia 

sido aprovada antes, quando ele ainda era Território, 
mas elas foram implantadas.

Agora, estamos lutando para implantar o Colégio 
Militar em Roraima. Esse é outro projeto que está na 
Câmara há muitos anos e não ata nem desata. Ele já 
foi a plenário várias vezes e, por algumas jogadas re-
gimentais, retirado de pauta. Aliás, esse projeto prevê 
a criação de um Colégio Militar em Boa Vista e um em 
Rio Branco, no Estado do Acre.

Espero que a Presidente Dilma tenha sensibili-
dade e use a maioria que tem na Câmara para que 
sejam aprovados esses projetos de suma importância 
para nossa Amazônia e para nossa faixa de fronteira. 
É muito importante que o Brasil não continue sendo 
apenas litorâneo, mas que avance na imensidão da 
Amazônia, que representa 61% do Território nacional.

Senador Jorge, ao terminar, peço a V. Exª que 
autorize a transcrição, na íntegra, do material em que 
me baseei para fazer meu pronunciamento.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Ana Amélia; em seguida, pela Liderança do PDT, o 
Senador Cristovam.

Aliás, V. Exª também estava inscrito... Enfim, V. 
Exª está inscrito como Líder e como orador.

Tem a palavra a Senadora Ana Amélia e, em se-
guida, o Senador Cristovam.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Jorge 
Viana, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado, visitantes que nos dão o 
prazer de sua estada aqui.

Hoje é um dia muito especial na economia brasi-
leira, especialmente naquela que consideramos a joia 
da coroa, a mais importante empresa estatal brasileira, 
com presença no mercado internacional: a Petrobras.

Refiro-me ao leilão, marcado para daqui a pouco, 
do Campo de Libra, maior reserva de petróleo do nosso 
País, que representa 66% do pré-sal brasileiro, que só 
deveria ocorrer com absoluto rigor e com respeito às 
regras básicas de transparência e segurança jurídica. 

Não entendo como uma negociação tão impor-
tante como essa ocorre de modo, eu diria, apressa-
do, sem a definição clara do modelo de exploração de 
reservas de petróleo, com previsão de ser alterado e 
rediscutido em 2015, portanto nas próximas licitações.

Somos favoráveis, sim, a esse processo, desde 
que feito com o rigor adequado. Ora, se a lei da partilha 
tem problemas, ainda não esclarecidos nem discuti-
dos, qual a dificuldade de “arrumarmos a casa” agora, 
antes de dar prosseguimento a esse leilão e a todos 
os outros que envolverão as camadas profundas de 
petróleo brasileiro, o chamado pré-saí?

Parece-me que esta é a questão. Não somos 
contrários ao leilão. Queremos exatamente a defini-
ção de regras bem claras, primeiro, para preservar o 
patrimônio nacional e, segundo, para dar segurança 
ao direito brasileiro e aos investidores que participa-
rão dessa disputa.

Existem ainda, Srs. Senadores, muitas dúvidas 
sobre a determinação legal de que a Petrobras seja a 
operadora única de todos os campos, tendo que de-
ter no mínimo 30% de cada poço do pré-sal. Alguns, 
claro – entendo o Senador Requião – preferem que a 
própria Petrobras faça exatamente isso, através dela 
ou de outra empresa estatal brasileira, mas a questão 
é que exatamente por isso se deve examinar detalha-
damente essa matéria tão relevante.

Não está claro também qual será o papel da Pré-
-Sal Petróleo, a PPSA. Fala-se que essa estatal nova 
não colocará um centavo nesse negócio, mas terá 50% 
do comitê operacional do consórcio vencedor, além de 
poder de veto.

Faltam informações, portanto. Detalhes como pro-
fundidade do poço e rotação das sondas ou estruturas 
de brocas – se de diamante ou de aço – precisam estar 
muito claros antes do lançamento dos editais previstos 
para essa nova fase de exploração dos recursos do 
petróleo brasileiro, que é um patrimônio de todos. As 
negociações precisam, obrigatoriamente, preservar 
os interesses soberanos do País e, ao mesmo tempo, 
atrair consistentes e confiáveis investimentos estran-
geiros para o importante e estratégico setor de energia. 
As inúmeras críticas à forma como o Governo Federal 
tem tratado esse leilão se devem mais às dúvidas e à 
insegurança gerada por critérios duvidosos na negocia-
ção. Mais seguro, portanto, para alguns especialistas 
era o sistema em vigor anteriormente, o sistema de 
concessões, não o de partilha, que foi a opção tomada 
agora no leilão de Libra.

Estamos falando de uma reserva que deve gerar, 
de arrecadação ao Governo Federal, nos próximos 35 
anos, aproximadamente R$700 bilhões. Especialistas 
do setor de energia estimam que essa riqueza nacio-
nal, tão indispensável ao desenvolvimento econômico 
do País, está avaliada em mais de US$1,5 trilhão, o 
equivalente a mais de R$3,225 trilhões, consideran-
do a cotação atualizada do dólar. As reservas dessa 
importante área estão estimadas entre oito e doze bi-
lhões de barris de petróleo. É mais do que o que nós 
estamos produzindo.

É preciso deixar claro que, pela primeira vez, o 
Governo Federal colocará em prática o regime de pro-
dução compartilhada. Por isso, a importância de es-
sas negociações ocorrerem de modo rigoroso e com 
elevado grau de confiabilidade. Pelos novos critérios, 
a Petrobras terá, no mínimo, 30% de participação em 
todos os projetos dessa exploração. Está previsto tam-
bém que mais de 40% do petróleo extraído deve ser 
destinado ao caixa da União. Esse talvez seja, Senador 
Requião, o ponto que esteja a justificar a pressa: fazer 
caixa. Talvez, isso esteja aí justificando essa necessi-
dade, essa urgência.

Aliás, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) pre-
cisa, portanto, ater-se a essa realidade, para que a 
Petrobras consiga garantir os investimentos necessá-
rios, com ganhos econômicos e sociais ao Brasil, dono 
soberano de tão importante reserva de petróleo. Isso 
tem impactos, inclusive, nos planos de investimento e 
nos ajustes de contas de Estados e de Municípios, pois 
envolve também o pagamento de royalties do petróleo.
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Por isso, houve tensão e protestos de petroleiros 
e de outros manifestantes no Rio de Janeiro, local do 
leilão. A presença da Polícia Federal e até do Exército, 
com mais de 1,1 mil homens das Forças Armadas, da 
Polícia Militar, da Guarda Municipal, com helicópteros 
e com lanchas, demonstra o nível de tensão que esse 
leilão está provocando.

O ex-Presidente da Petrobras e atual Secretário 
de Planejamento do Governo da Bahia, José Sérgio 
Gabrielli, disse, recentemente, em uma entrevista, que 
o leilão de Libra é inoportuno, porque o atual momento 
econômico é desfavorável.

A meu ver, soa contraditório que esse leilão ocorra 
quando ex-integrantes do próprio Governo, como o ex-
-Presidente da Petrobras, conhecedor do setor de petró-
leo, colocam em xeque a credibilidade desse negócio.

Não se pode esquecer que, há até pouco tempo, 
a imagem contábil da Petrobras foi questionada após a 
compra da refinaria americana de Pasadena, situada 
no Texas, nos Estados Unidos, resultando em prejuízo 
bilionário à estatal brasileira.

O Ministério Público e o Tribunal de Contas da 
União têm feito avaliações sobre os procedimentos da 
estatal brasileira para fechar negócios. Quando este-
ve aqui no Senado para explicar essa operação, o ex-
-Presidente da empresa afirmou que “petróleo é um 
negócio de risco”, risco esse que, em minha opinião, 
precisa ser bem calculado para não colocar em situação 
crítica os investimentos desse importantíssimo setor 
da nossa economia, ainda mais por serem a Petrobras 
e o petróleo patrimônio dos brasileiros.

Os embates na Justiça também contaminam a 
confiança nos leilões de petróleo. Não foi diferente 
quando houve a privatização do setor das telecomu-
nicações, quando liminares eram feitas e concedidas 
em papel de pão em muitos lugares do nosso País.

A Advocacia Geral da União (AGU), que está 
postada no Gabinete Civil da Presidência da Repúbli-
ca, já conseguiu derrubar, há pouco tempo, 18 das 24 
ações contra a realização desse leilão, e parece que 
algumas delas foram impetradas pelo Senador Roberto 
Requião, a quem concedo o aparte com muito prazer.

O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Aparentemente, fiquei sem som. Não sei como 
isso pôde ter acontecido. Só quero fazer uma retifica-
ção, Senadora: a AGU não derrubou nenhuma, ne-
nhuma ação popular; simplesmente não se obteve 
ainda, nas ações populares, a liminar para paralisar o 
leilão. O leilão vai continuar sendo discutido. Inclusi-
ve, quanto à ação que foi preparada no meu gabinete, 
com a parceria de Dalmo Dallari e de Fábio Compa-
rato, a juíza determinou que os participantes do leilão 
fossem intimados da existência da ação para que, 

posteriormente, não alegassem desconhecimento da 
situação. E, na ação com que entramos no Paraná, o 
juiz se declarou incompetente, dizendo que a compe-
tência seria do Rio de Janeiro. Mas parece que isso 
está sendo revisto, e estamos esperando, para logo 
ou, talvez, ainda antes do leilão, uma solução. Então, 
não há nenhuma derrota de nenhuma ação popular, 
simplesmente não houve a concessão das liminares. 
Agora, quero concordar com V. Exª na afirmação de 
que nenhuma razão preside a realização desse leilão, 
a não ser esse desespero pelo superávit primário e 
pela utilização dos R$15 bilhões no caixa do Governo. 
Isso foi feito sem discussão. Já debati no Senado, até 
com a participação do Senador Cristovam, o destino 
do meu decreto legislativo, assinado por mim, pelo 
Senador Pedro Simon e pelo Senador Randolfe, que 
a Mesa mandou para três Comissões sucessivas. E a 
senhora sabe que, em uma Comissão, uma matéria 
não fica menos de dois meses, e o leilão está sendo 
feito hoje. Além disso, o Líder do Governo, o Senador 
Eduardo Braga, pediu ao Senador Vital, da CCJ, para 
ser o Relator do decreto legislativo. Levou para casa 
o projeto e não o devolveu. Então, está se fugindo ao 
debate, não se quer esclarecer o sentido verdadeiro 
desse leilão, o que é um prejuízo enorme. Agora, vejo 
uma vantagem nisso tudo: o nosso Governo está fa-
zendo um verdadeiro strip-tease, está desfilando sem 
a fantasia, está sem máscara, está mostrando qual é 
a sua verdadeira natureza programática ideológica, e 
isso vai, sem sombra de dúvida, pesar nas próximas 
eleições.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Senador Requião, o senhor está trazendo uma informa-
ção relevante a respeito dessa ação popular com que 
entrou no Paraná: o magistrado a reviu em função da 
competência, se esta é do Paraná ou do Rio de Janei-
ro. Essa é uma informação nova que pode exatamente 
ter influência sobre a realização ou não do leilão hoje 
à tarde no Rio de Janeiro.

Quero também deixar claro que não sou contra a 
realização do leilão. Acho que é preciso, na exigência de 
um investimento dessa envergadura, a participação de 
outras empresas estrangeiras, de estatais estrangeiras, 
de empresas privadas estrangeiras ou de petroleiras, 
desde que as regras sejam muito claras para preservar 
o patrimônio nacional, para que haja segurança jurídica 
para a Petrobras, para que nós brasileiros saibamos 
o que está sendo feito. Não se pode simplesmente 
entregar o patrimônio de mão beijada. A necessidade 
que defendo, Senador, é exatamente essa.

Então, se a ação popular por V. Exª tomada junto 
com outros grandes juristas brasileiros obtiver suces-
so, o objetivo será este: dar conhecimento e discussão 
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nesta Casa, que é a Casa da República, de matéria 
dessa envergadura, dessa natureza e dessa relevân-
cia para o interesse nacional.

Eu sou favorável ao leilão. Até preferia que esse 
leilão se desse pelo regime anterior das concessões, 
em que o controle maior da Petrobras existia sobre 
isso, mas o Governo preferiu fazer sob o sistema de 
partilha, tendo lá suas razões.

Novamente concedo o aparte a V. Exª, Senador 
Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Na verdade, o que se propaga na mídia, na 
internet, é que se quebrou a espinha do hegemon 
norte-americano. Os Estados Unidos acabaram não 
participando por uma série de circunstâncias, inclusi-
ve circunstâncias da espionagem. Mas que vantagem 
leva o Brasil substituir um hegemon por outro? Nós não 
queremos mais o Estado hegemônico norte-americano 
no Planeta, mas vamos admitir agora um Estado he-
gemônico chinês. A minha posição muito clara é a de 
que o Brasil devia explorar diretamente o petróleo e só 
exportar produtos já industrializados, processados, não 
exportar sequer o óleo bruto. E estamos sem nenhu-
ma discussão. A teimosia da Presidenta é uma coisa 
incomensurável. Aqui, no Congresso, o meu Partido 
evitou a discussão dentro da Bancada e, depois, co-
mandando a Mesa do Senado Federal, impediu que 
o decreto legislativo fosse discutido. Frustrou a possi-
bilidade da discussão sobre o leilão de Libra. É isso 
que está acontecendo. Não há explicação alguma, não 
há razão alguma que justifique este leilão, a não ser o 
desespero pelo caixa de uma economia primarizada e 
em desespero. Estão tentando corrigir, até o processo 
eleitoral, erros de administração da economia brasilei-
ra feitos não só agora, erros que vêm sendo feitos há 
muito tempo, há quase 20 anos. Não estou falando dos 
Governos de Lula e de Dilma, que continuaram com o 
mesmo processo: a primarização da economia, a de-
sindustrialização, que é um fato. Agora, Senadora, há 
15 anos, há 20 anos, a economia do Brasil era maior 
que a economia chinesa, a tailandesa, a norte-coreana 
e a da Malásia juntas, e, agora, nós estamos vendo aí 
o discurso de que a Petrobras não tem recursos. Mas 
uma empresinha de Portugal e outra da Colômbia têm 
recursos para tomar o lugar da empresa brasileira de 
petróleo! Isso é absolutamente ridículo! E, nesse setor, 
lastimo dizer que não sou a favor do sistema anterior 
de concessão, que era mais terrível do que esse. Na 
partilha, ainda há alguma intervenção do Estado. Mas 
a nossa Presidente Dilma está sendo pior do que Fer-
nando Henrique Cardoso no setor do petróleo.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Cristovam 

Buarque também, porque esse tema, é claro, requer 
essa avaliação.

O Senador Requião tem uma posição conhecida 
a respeito dessa matéria e tem a coragem de manifes-
tar suas posições com toda a clareza, como fez ago-
ra em relação não só ao leilão, mas a uma avaliação 
geral do Governo.

Muito obrigada, Senador Requião.
Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-

no/PDT – DF) – Senadora, a fala do Senador Requião 
é quase completa, mas vou dar mais um dado que é 
preocupante. A Presidenta mandou para cá um projeto 
que reservava os royalties do petróleo para a educa-
ção. É uma pena que ela não tenha aceitado o projeto 
meu, do Tasso Jereissati, do Aloysio Nunes, visando 
a isso. Podia ter aproveitado o nosso projeto, que já 
estava aprovado há mais tempo. Esse seria um reco-
nhecimento ao Congresso. Preferiu mandar o dela. 
Está aprovado. Mas não vai cumprir agora, porque os 
R$15 bilhões do que se chama bônus de assinatura, 
que são royalties antecipados, ela não vai colocar na 
educação. Esse recurso vai para o...

O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – 
PR. Fora do microfone.) – Caixa.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Vai para o caixa, para financiar o superá-
vit fiscal. Ou seja, de certa maneira, está se voltando 
àquela famigerada reforma constitucional de Fernan-
do Henrique que chupava recursos da educação, não 
cumprindo o que a Constituição mandava. Como é 
mesmo que se chamava aquilo que a gente conseguiu 
derrubar? É bom quando a gente esquece o nome 
de coisa ruim! Mas aquela desvinculação, a desvin-
culação que foi derrubada aqui voltou, porque esses 
recursos só voltarão à educação quando o Tesouro 
achar que deve, que quer. É mais uma preocupação, 
além de todas as outras que o Senador Requião trou-
xe. O Governo vai tirar o que, pela lei que o Governo 
mandou para cá, iria para a educação, pelo menos 
temporariamente. E a gente sabe que o que deveria 
ser temporário vai levar cinco anos ou até muito mais 
para ser feito. É uma pena que a Presidenta esteja fa-
zendo um gesto como esse, além de todos os outros, 
no sentido de não aproveitar da maneira mais correta 
esses recursos. Hoje era para ser um dia de festa. No 
lugar disso, o Exército está nas ruas contra o povo, o 
que é algo muito preocupante. Imagine se um solda-
do do Exército for obrigado a quebrar a cabeça de um 
manifestante, tirando sangue de brasileiro jogado no 
asfalto por um Exército nosso! Isso já houve no regime 
ditatorial, mas, no regime democrático, Exército serve 
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para enfrentar tropas estrangeiras, não para enfrentar 
jovens se manifestando dentro do Brasil.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Senador Cristovam, se um homem da segurança, seja 
ele da Polícia Militar, da Guarda Civil, do Exército ou da 
Polícia Federal, também for assassinado nas mesmas 
condições, a repercussão disso será extremamente 
amarga para um debate que deveria ser feito com base 
na civilidade, no rigor da discussão, avaliando profun-
damente todas essas questões que foram abordadas 
pelo Senador Requião e por V. Exa, inclusive sobre a 
destinação dos royalties do pré-sal.

O senhor, que é, digamos, o nosso mestre na 
questão da educação, gera exatamente esta dúvida: 
até quando nós vamos ter a garantia de que esse 
dinheiro vai assegurar educação de qualidade e uni-
versalizada desde o ensino fundamental até o ensino 
superior? Então, realmente, essa é outra questão de-
corrente também da realização desse leilão, que de-
verá acontecer hoje.

Também concedo um aparte, com muito prazer, 
ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Senadora Ana Amélia, também pretendo abordar hoje 
esse tema, mas, em razão do momento, eu a aparteio 
para destacar a violência que está ocorrendo diante 
desse leilão. Já há pessoas feridas. Pelo menos qua-
tro pessoas ficaram gravemente feridas. Bombas de 
efeito moral estão sendo utilizadas, bem como estão 
sendo lançados tiros de balas de borracha. Carro de 
reportagem foi incendiado. Enfim, uma reação forte 
daqueles que não entendem como pode esse leilão 
ocorrer nessas circunstâncias. Das 46 plataformas de 
Campos, 42 estão paralisadas desde sexta-feira, em 
greve, contra a realização do leilão. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – E 
o Governo instala uma verdadeira operação de guer-
ra para garantir a realização do leilão, que pretende 
agora, daqui a 15 minutos, realizar no Rio de Janeiro. 
Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Muito obrigada, Senador Alvaro Dias, que é um useiro 
e costumeiro operador das redes sociais. Portanto, a 
informação on-line e instantânea contribui. 

Eu queria que os apartes do Senador Requião, 
do Senador Cristovam Buarque e do Senador Alvaro 
Dias fizessem parte deste meu pronunciamento. Já 
estou encaminhando, Presidente Jorge Viana. 

Hoje, aliás, o jornal O Globo trouxe uma informa-
ção que também preocupa, abordando a questão da 

partilha do petróleo. A manchete do jornal diz: “Libra 
vai a leilão sem plano contra vazamento”. 

Segundo a reportagem, o relatório com os prin-
cípios a serem adotados em desastres ambientais 
está engavetado há mais de um ano. Não há plano de 
contingência para minimizar o impacto de um possível 
desastre ecológico em caso de vazamento de petróleo 
no mar. É outra dúvida que chama atenção. A análise 
sobre vazamentos não foi concluída, e o plano sequer 
foi aprovado. O Ministério de Minas e Energia alega que 
os estudos técnicos aguardam aprovação do Palácio 
do Planalto sobre a área muito necessitada de agili-
dade e inovação, como é o caso do setor de energia 
e, em particular, da energia fóssil, no caso o petróleo. 

Mais uma vez, a burocracia atinge negócios e 
projetos que demandam questões urgentes. O País 
precisa de mais soluções, sobretudo nesse importante 
setor econômico, que é o de petróleo e gás. 

Aliás, nós sabemos que toda decisão apressada 
corre sempre o risco de ser imperfeita. Melhor, exata-
mente admitindo que o Governo pretende alterar os 
termos dos leilões a partir de 2015, por que não fazê-lo 
agora, se haverá essa alteração em 2015? E alguma 
discussão a mais, renovando a minha posição. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Sou, sim, favorável a esses leilões, mas com um 
debate, com uma segurança jurídica, assegurando a 
preservação do interesse nacional e também a segu-
rança jurídica para os investidores que vão participar 
dessa exploração do pré-sal, que é um patrimônio de 
todos os brasileiros. Nós vimos aqui, na discussão da 
repartição dos royalties do pré-sal, que houve quase 
uma guerra federativa aqui dentro, entre os Estados 
que são produtores de petróleo e os Estados não pro-
dutores de petróleo. Então, nós já vimos como foi, e 
agora se dá essa batalha numa outra esfera. 

Quero agradecer aos Senadores que me apar-
tearam e dizer que precisamos, realmente, continuar 
discutindo esse tema. 

Ao mesmo tempo, saúdo os visitantes que estão 
aqui, no plenário do Senado Federal. Imagino que se-
jam todos estudantes. 

Bem-vindos ao Senado, nesta segunda-feira em 
que todo mundo está olhando o Rio de Janeiro e o lei-
lão do Campo de Libra.

Muito obrigada, Presidente Jorge Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu que agradeço, Senadora Ana 
Amélia.

Quando V. Exª souber de onde são os estudan-
tes, vai querer fazer uma referência daí de baixo: são 



74460 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

de Novo Hamburgo, do Centro Universitário de Novo 
Hamburgo. 

Sejam bem-vindos ao Senado Federal! 
Estamos aqui, como bem falou essa represen-

tante do Rio Grande do Sul, a Senadora Ana Amélia, 
acolhendo todos com muita satisfação. 

Sejam bem-vindos a Brasília e ao plenário do 
Senado Federal! 

Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança 
do PDT, o Senador Cristovam Buarque.

Em seguida, se o Senador Mozarildo puder, da-
qui a pouco, assumir a Presidência, estou como orador 
inscrito após o Senador Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, jovens estudantes que nos visitam, hoje, de 
manhã, quando comecei a ler os jornais e vi, na Fo-
lha de S.Paulo, uma matéria intitulada “A verdadeira 
emancipação”, fiquei contente, porque, finalmente, um 
candidato a Presidente da República fala em educação 
e diz que essa é a verdadeira emancipação. Refiro-me 
a um artigo do Senador e nosso colega Aécio Neves.

Fui lendo o artigo, fui lendo o artigo, fui lendo o 
artigo, e uma frustração imensa veio para dentro de 
mim, Senador Jorge. O artigo é cheio de verdades, de 
afirmações, de constatações, mas não tem propostas. 
Se fosse o artigo de um analista, eu daria uma ótima 
nota para esse artigo. Se fosse o artigo de qualquer 
político, até daria uma boa nota, mas, sendo de um 
candidato a Presidente da República, esse artigo não 
merece o nosso respeito. 

Por exemplo, ele fala, aqui, no seu artigo, algo 
que é perfeito. Faz uma constatação: 

A educação é a principal ferramenta da ver-
dadeira e emancipadora transformação social 
que o Brasil precisa fazer. [E foi essa frase que 
começou a me dar satisfação ao ler].
Reduzi-la apenas a frases de efeito ou a discur-
sos é um gesto de covardia para com milhares 
de brasileiros. A falta de planejamento nessa 
área vai custar muito caro ao País. Para milhões 
de jovens, o preço já está alto demais. [É uma 
constatação; uma constatação que qualquer 
analista hoje já aceita no Brasil.]

E ele continua, saltando aqui um pequeno peda-
ço: “Os números da PNAD 2012, divulgados há poucas 
semanas, revelam que a taxa de analfabetismo no país 
parou de cair e atinge 13 milhões de pessoas”.

Era hora de ele dizer que vai erradicar o analfa-
betismo no País. Era hora de ele dizer que essa vai ser 
uma opção prioritária, que, ao concluir o seu mandato 

em 2018, o Brasil vai poder ter escrito, em todos os 
aeroportos: “Você está entrando em um território livre 
do analfabetismo”. Mas ele não disse. Ele não assumiu 
esse compromisso e nem disse como faria isso. Basta-
va retomar o que se iniciou no comecinho do governo 
Lula e que o governador Tasso Genro parou em 2004: 
uma campanha pela erradicação do analfabetismo.

Ele continua:

Há ainda um enorme contingente de analfabe-
tos funcionais que se encontram à margem do 
mercado de trabalho. De cada dez jovens entre 
17 e 22 anos que não completaram o ensino 
fundamental, três continuam sem estudar e 
trabalhar. Cerca de 50% da população adulta 
(superior a 25 anos) não têm ensino funda-
mental e só 11% têm ensino superior, índice 
muito inferior ao recomendado por instituições 
internacionais. 

É bom ouvir um Senador escrever isso, mas é 
lamentável um candidato a Presidente escrever só 
isso! Ainda prefiro o que escreve isso ao que nem ao 
menos escreve isso. 

Mas, por exemplo, ele disse que de cada dez 
brasileiros entre 17 e 22 anos que não completaram 
o ensino fundamental, três continuam sem estudar e 
trabalhar. Ele não diz como vai fazer para resolver isso. 
Só voltar ao Fundef, do tempo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, é um passo muito pequeno, tanto 
que não deu resultado. Manter o Fundeb, que foi um 
passo adiante, no governo do Lula, é correto, mas não 
vai mudar, tanto que não mudou. São 18 anos desde 
Fernando Henrique, são 12 anos desde o governo Lula, 
e não mudou a realidade da educação brasileira, ape-
sar de ter havido alguns avanços, especialmente em 
alguns Estados. O Acre é um desses. Mas não houve 
a revolução educacional que o próprio Aécio Neves diz 
no começo que é preciso.

Como é que ele vai fazer isso? Apenas transfe-
rindo um pouquinho de dinheiro para os prefeitos e go-
vernadores? Ou até mesmo transferindo muito dinheiro 
e deixando a administração do setor educacional nas 
mãos dos prefeitos, dos governadores, para que conti-
nue como hoje? Há greves de professores por todos os 
lados no Brasil, e a gente não vê um pronunciamento 
do Governo Federal manifestando pelo menos preo-
cupação, Senador! Preocupação! Porque a lógica é a 
de que isso é uma coisa do prefeito, isso é uma coisa 
do governador. A Presidenta tem outras coisas mais 
sérias a pensar, como o leilão de Libra, e não criança. 
Criança? Educação de base? Isso é coisa de prefeito! 
Ou o Presidente Aécio vai levar adiante a ideia de que 
a educação é tão séria que tem que trazer para o colo 
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do Presidente da República o problema da educação 
de base no Brasil? 

Eu nem vou falar em federalização ou não, porque 
aí já estou entrando numa seara mais específica, mas 
dizer que a educação de base será uma preocupação 
do Governo Federal. Mais ainda, Senador Alvaro: será 
uma responsabilidade do Governo Federal. Isso eu 
gostaria de ter visto. Eu gostaria de ter lido isso nesse 
artigo, que me deu tanto ânimo quando comecei a ler. 
Pensei: “Finalmente um candidato a Presidente usa 
este título: ‘A verdadeira emancipação’. E, na primeira 
frase, diz que isso vem da educação”.

Ele vai criar um ministério de educação de base 
para se preocupar com isso? Ou vai continuar deixan-
do o MEC como o ministério do ensino superior, sem 
nenhum compromisso, responsabilidade e preocupa-
ção com a educação de base?

Continuando um pouco, antes de passar a pala-
vra ao Senador Alvaro.

O ensino superior é uma das faces do caos 
no qual estamos imersos. Cerca de 30% dos 
cursos avaliados no ensino no último Enade 
foram reprovados. O compromisso de realizar 
dois Enems por ano acabou definitivamente ar-
quivado. No principal ranking internacional de 
universidades, o Brasil ficou sem nenhuma re-
presentante entre as 200 melhores do Planeta. 

Uma constatação que fico feliz de ver um can-
didato a presidente trazer, num artigo que ele tem na 
imprensa nacional. Mas eu lamento que não tenha 
aproveitado para dizer como é que vai fazer para que 
o Brasil tenha duas, três, quatro, cinco, entre as me-
lhores duzentas do mundo. E não nos quatro anos de 
governo dele, porque não dá tempo. Não podemos 
exigir isso, mas que ele vai tomar as medidas neces-
sárias para que, daqui a vinte anos, nós tenhamos 
cinco universidades entre as melhores do mundo. E 
dizer como vai fazer. 

Seria um erro ele concentrar a melhora da uni-
versidade dentro da universidade, Senador Alvaro. O 
grande problema da má qualidade da universidade 
brasileira hoje está na educação de base dos alunos 
que entram na universidade. Quando é que a gente 
vai ter um candidato a presidente que entenda isso, 
que se preocupe com a educação de base e que diga 
como vai fazer isso? 

Nos cursos de Engenharia, 50% estão desistindo 
antes de terminar o curso. E não é por falta de dinheiro 
nas universidades particulares, porque hoje o ProUni 
cobre. Não é por falta de dinheiro. É por falta de prepa-
ro dos alunos para fazer o curso de Engenharia com 

a base que necessitam em Matemática. Os alunos 
entram no curso de Engenharia sem ter essa base. 

O Senador Aécio continua: 

A inexistência de universidades competitivas 
diz muito sobre o país que pretendemos cons-
truir. A educação não é uma ilha isolada. Deve-
ria estar inserida em um contexto que aposta 
na formação dos nossos cidadãos, em novas 
matrizes de produção, no incremento da inova-
ção, no uso intensivo de tecnologias de ponta. 

Excelente análise! Análise correta, perfeita para 
qualquer Senador, mas não basta para um candidato 
a Presidente da República, faltando seis meses para 
começar a campanha quase que oficialmente – e já 
em campanha informalmente. 

Como é que vai fazer para inserir a nossa univer-
sidade no cenário mundial se os nossos jovens não 
aprendem Inglês durante a educação de base? Esta é 
uma das vantagens das outras universidades do mun-
do: os alunos conseguem dialogar com o mundo ao ter 
uma espécie de língua franca do mundo acadêmico 
mundial. E como ensinar Inglês sem ter uma educa-
ção de base de qualidade? Como colocar o Inglês no 
nível de se aprender sem o horário integral? Como? 
Com no máximo quatro horas por dia nas escolas que 
funcionam, porque, na maior parte delas, a média é 
de menos de três horas por dia no Brasil. Como vão 
aprender Inglês? Como vão aprender outros idiomas, 
além do Inglês? Essa análise do Senador Aécio é per-
feita, mas não aponta solução. 

Não vou continuar lendo, Senadores e Senado-
ras, porque, de fato, a análise é perfeita, como, por 
exemplo, quando diz: 

O país que almeja conquistar um lugar de des-
taque no mundo precisa aumentar a sua com-
petitividade e a autonomia da sua população. 
Ao não se inserir no mercado [internacional], 
toda uma geração corre o risco de não con-
seguir romper com limites hoje conhecidos, 
perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade.

Como a gente vê, por exemplo, no sistema de 
proteção à pobreza que é, hoje, o Bolsa Família. Sob o 
ponto de vista de proteção, de rede de proteção social, 
é um programa formidável, que merece o nosso elo-
gio, e eu não poderia, até deixar de fazer isso, porque 
tive algo a ver com a criação – o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, depois, pegou a ideia que eu ini-
ciei aqui e levou para o Brasil –, mas não tem sido um 
programa com a porta de saída, não tem sido um pro-
grama emancipador. Tem sido um programa protetor, 
que, felizmente, existe, mas que não basta.
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Senadora Ana Amélia, se nós não tivéssemos, 
hoje, a rede de proteção social que caracteriza o Bolsa 
Família, seria uma tragédia, mas, se daqui a 20 anos, 
a gente ainda precisar do Bolsa Família como rede de 
proteção social, será uma tragédia igual.

Não há um processo de emancipação, como co-
meça o Senador Aécio, ao dizer “a verdadeira eman-
cipação”.

Eu quero parabenizar o Senador Aécio Neves pelo 
artigo, mas quero falar da minha frustração pelo artigo 
do candidato Aécio Neves à Presidência da República.

Felizmente, temos um que escreveu sobre edu-
cação, mas, agora, eu quero ver qual deles, ou quais 
deles vão escrever sobre o que vão fazer, quanto cus-
ta, de onde virá o dinheiro. Isso tudo é possível. Já há 
massa crítica que trabalhou nisso, já há informações 
suficientes; basta, de fato, ter alguém que diga: “Eu 
quero ficar marcado como o presidente da educação”.

Quando isso acontecer, o restante a gente con-
segue.

Parabéns, Senador Aécio Neves. E pena que 
não tenha aproveitado a oportunidade, candidato Aé-
cio Neves.

Eu não quero encerrar antes de passar a palavra 
ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Senador Cristovam, primeiro, o diagnóstico; depois, a 
proposta. Certamente, um artigo apenas é insuficiente 
para o diagnóstico da dramática situação que vive o 
sistema educacional brasileiro. Imagine se podemos 
exigir que, em um único artigo, um candidato à Presi-
dência da República apresente o diagnóstico e toda 
a sua proposta. Imagino que temos um bom tempo, 
quase um ano, até as eleições e, certamente, V. Exª 
terá oportunidade, eu espero, de aplaudir as propos-
tas do candidato Aécio Neves, como aplaude, agora, 
o diagnóstico que faz através desse artigo. Certamen-
te, se nós formos felizes – V. Exª, eu, a Senadora Ana 
Amélia e outros integrantes da Comissão de Educa-
ção, e, depois, todos, no plenário do Senado Federal 
– na elaboração do texto final desse Plano Nacional 
de Educação, os candidatos à Presidência não terão 
trabalho para apresentar a sua proposta. Poderão uti-
lizar-se desse Plano Nacional de Educação para dez 
anos como proposta das suas candidaturas. É o que 
nós esperamos e, certamente, contaremos com a co-
laboração de V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, primeiro, a 
minha colaboração para a educação eu farei a qualquer 
que me busque. Segundo, estou de acordo. Não é um 
artigo no jornal que vai dar o programa de governo de 

um candidato, mas também não basta um artigo que 
dê diagnóstico se a pessoa é candidata.

Por exemplo, em vez de falar da emancipação de 
toda a educação, podia-se concentrar na alfabetização 
e dizer o que vai fazer. Cabe um artigozinho. Em um 
artigo dá para dizer como se vai erradicar o analfabe-
tismo. Vamos fazer com que, a partir de agora, todos 
os alunos do ProUni sejam, durante um semestre, seis 
horas por semana, alfabetizadores de adultos. Esse 
é um programa claro, nítido, que permite erradicar o 
analfabetismo. Vamos criar um programa que permitirá 
financiar entidades, grupos, pessoas que queiram fazer 
a alfabetização de adultos. Vamos criar um programa 
como o que já houve no Distrito Federal, chamado 
Bolsa-Alfa, que pagava ao analfabeto para que ele 
aprendesse a ler, porque é muito difícil. É um trabalho 
duro você atrair um analfabeto adulto para ler. Poderia 
começar a colocar bandeiras, propostas que, inclusi-
ve, provocassem o debate, que, inclusive, levassem a 
reações a favor e reações contrárias.

Eu reconheço que é impossível um programa 
como esse em um, dois, três, cinco, dez artigos de 
jornal, mas, em um artigo de jornal, dá para colocar 
uma bandeira que seja para mudar a educação brasi-
leira: como vai ser tratado o piso salarial do professor? 
Como, agora, querem os 27 governadores? Roubando 
dinheiro que o professor tem direito a ganhar a partir 
de janeiro, conforme a lei em vigor? Fazendo com que, 
em vez de 19%, o reajuste seja só de 7%? O próximo 
Presidente vai estar comprometido com isso junto aos 
governadores ou vai lhes dizer: “Eu reconheço que 
vocês não têm dinheiro, o Governo Federal bancará 
o piso salarial, que custa tantos bilhões, que virão de 
tal lugar.”? 

Eu acho que é tudo isso que falta, mas ainda 
temos tempo. Vamos esperar que eu possa vir aqui, 
qualquer dia, para fazer um elogio a uma proposta e 
não apenas a um diagnóstico.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando o Se-
nador Cristovam pelo seu pronunciamento, concedo 
a palavra, neste instante, ao Senador Jorge Viana, do 
PT do Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caro Presidente, Senador Mozarildo, agra-
deço a colaboração de V. Exª. Meus colegas Senadores 
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e Senadora Ana Amélia, aqui presentes, é óbvio que 
todos nós estamos à espera do desdobramento do que 
passa agora a acontecer no Estado do Rio de Janei-
ro. É óbvio que estamos discutindo o futuro do País.

O Senador Cristovam acaba de fazer um discurso, 
com muita propriedade, como sempre o faz, tratando 
de um tema que, de certa forma, envolve o futuro da 
Nação, do nosso povo, do nosso Brasil.

Por coincidência, também, dependendo do andar 
desse leilão, do uso de um recurso natural esgotável, 
se houver a implementação de políticas que o próprio 
Presidente Lula e a Presidenta Dilma desenharam, 
com uma presença maior, como disse aqui a Sena-
dora Ana Amélia – e o próprio Senador Requião, que 
tem tantas restrições, reconhece que esse modelo de 
partilha tem uma presença maior do Estado brasileiro 
–, nós podemos ter, Senador Cristovam, os recursos 
tão necessários para a nossa educação.

Não há sentido nenhum mesmo: não se trata 
mais – não estamos vendo assim – de ouvir opinião 
sobre a educação; já há quase um consenso das opini-
ões. O que falta vir agora é a decisão política, dizendo: 
“Agora vou tomar a atitude concreta de estabelecer um 
percentual de gastos”. E aí temos que trocar a palavra 
gastos por investimentos com educação. O Presidente 
Lula dizia que quando o governo põe dinheiro na mão 
de rico é investimento, quando põe na mão de pobre, 
como o Bolsa Família, é despesa. E quando colocamos 
dinheiro na educação é o quê? Talvez o melhor inves-
timento que se possa fazer. Foi assim que fizeram a 
Coreia, o Chile e outros países por muito tempo, para 
que atinja gerações. 

Acho que, se tivermos sucesso no leilão de Li-
bra hoje, o Brasil estará dando um passo importante. 
Primeiro, vai se tornar um grande produtor de petróleo 
no mundo, usando a mais apurada tecnologia. Segun-
do, terá recursos para levar os Estados a cumprirem a 
Constituição com melhor desenvolvimento. Esse deba-
te foi feito, e agora tivemos um avanço. Boa parte dos 
ganhos com essa exploração pode fazer a emancipa-
ção ou pelo menos o estabelecimento. O ideal é que 
venha do Orçamento, e não como uma consequência 
de termos, de fato, dinheiro para a educação. 

Faço este comentário em relação ao pronun-
ciamento da Senadora Ana Amélia, e aproveito para 
cumprimentá-la, e ao do Senador Cristovam, pois am-
bos estabelecem uma relação entre si. 

Agora, faço outra pergunta, caro Senador Cris-
tovam, que está aí, e já vou ouvir V. Exª. Li o jornal O 
Globo de ontem, na página 3, ou seja, a parte nobre 
do jornal. E aqui, Senador Cristovam, há outra fonte 
de recursos também, recursos da corrupção eleito-
ral. Quem dá a entrevista é o Oslain Santana. É uma 

matéria de página inteira no jornal O Globo: “Finan-
ciamento de campanha atual estimula corrupção”. O 
Diretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia 
Federal, que conheço, é um grande profissional, não 
é afeito a dar entrevistas, mas deu uma entrevista que 
vale ficar registrada nos Anais do Senado. Ontem li e 
ontem mesmo assumi o compromisso comigo mesmo 
de trazê-la para cá. “(...) terceiro na hierarquia da ins-
tituição e tradicionalmente avesso a declarações pú-
blicas, afirma que pelo menos metade dos casos de 
corrupção tem relação com (...) campanhas eleitorais”. 

E por que trago, Presidente, Senador Mozarildo, 
esta matéria?

Ele pergunta: “Podemos falar sobre a relação 
entre corrupção e campanhas eleitorais?”. O jornalista 
Jailton de Carvalho deu um furo, pegou o terceiro na 
hierarquia das forças do nosso País, que é o Diretor 
do Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, 
que responde: “Cinquenta por cento das operações da 
Polícia Federal contra corrupção têm como pano de 
fundo financiamento de campanha”.

E segue ele: “E são todos os partidos”.
Nos últimos tempos, temos acompanhado uma 

ação dirigida ao PT. Não estou querendo que se ali-
vie com o PT nem com qualquer outro partido. Mas 
o certo é que trago este tema hoje porque acho que 
é uma voz isenta, a voz de uma autoridade sobre o 
tema, que aponta:

Isso é opinião pessoal nossa como técnico. Tem 
que ter uma reforma política. O modelo atual 
de financiamento de campanha, se você não 
mudar, vai acontecendo esse tipo de crime: 
vão continuar desviando dinheiro público para 
esse financiamento. Qual é o melhor modelo? 
Não sei. Financiamento totalmente público ou 
financiamento privado só de pessoa física, 
com determinado limite, e colocando limites 
de quanto cada candidato pode gastar?

Aqui eu paro um pouco.
Quando cheguei no Senado Federal, vim traba-

lhar e vi, após esses anos todos em que houve uma 
relação direta com a vida pública, a necessidade de 
se fazer a reforma política, e apresentei o PLS nº 129, 
em 2011. Eu o apresentei no dia 13 de março de 2011. 
Esse projeto permite que todos os partidos concorren-
tes, até mesmo os que não alcançaram o coeficiente 
eleitoral, participem da distribuição dos lugares não 
preenchidos pelo coeficiente eleitoral. A Comissão de 
Constituição e Justiça aprovou meu projeto em decisão 
terminativa e hoje ele está na Câmara dos Deputados.

Também em 2011, apresentei o PLS no 146, de 
2011, fixando limites para gastos de campanha dos 
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candidatos nas eleições. Aquilo que pede o Diretor 
de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, 
Dr. Oslain Santana, eu apresentei em 2011, para que, 
com isso, se reduza a influência do poderio econômi-
co nas eleições.

Agora, já em 2013, apresentei o PLS no 264, de 
2013, para proibir o financiamento de campanhas por 
pessoa jurídica. Essa minha iniciativa recebeu apoio 
da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral. Inclusive, o projeto de 
lei a ser apresentado por essas entidades da sociedade 
civil já tinha recebido, na época, 157 mil assinaturas, 
também relativas a essa iniciativa.

O Senador Eduardo Suplicy, meu colega... Aliás, 
ele está ficando cada vez mais famoso como cantor. 
Ontem ele estava cantando no Pânico. O Suplicy, com 
aquele seu jeito de se entrelaçar com a cultura, com o 
jeito de o brasileiro ser, termina que vira uma figura cada 
vez mais emblemática na política brasileira. E ele faz 
isso com naturalidade, de uma maneira absolutamen-
te desprendida de qualquer ação demagógica, porque 
ele é assim e, como tal, tem sido tratado também. Foi 
muito bem tratado ontem pela turma do Pânico, que 
não alivia para ninguém. Mas, sempre com irreverên-
cia, Pânico e CQC são parte dessa cultura brasileira 
e, do jeito deles, de maneira descontraída, vão nos 
questionando a todos, vão, de alguma maneira, nos 
alertando e, obviamente, criticando.

Mas o Senador Suplicy, Relator do meu projeto 
na CCJ, apresentou um substitutivo aprovando minha 
iniciativa de proibir financiamento de campanha por 
pessoa jurídica, ou seja, por empresa, e colocando 
um teto de doação para pessoa física, de R$700. No 
dia 11 de setembro, o substitutivo foi rejeitado. Agora, 
a matéria está no Arquivo.

Eu também apresentei, no dia 9 de julho de 2013, 
um projeto, o PLS no 282, de 2013, para criminalizar 
caixa dois.

Então, toda a entrevista do Diretor de combate ao 
Crime Organizado da Polícia Federal, por coincidência, 
todos os questionamentos dele eu traduzi – sem saber, 
obviamente, porque os meus projetos são de 2011 –, 
estão apresentados na forma de projeto, esse último 
tornando crime o caixa dois. Porque, por incrível que 
pareça, a quem possa estar me acompanhando pela 
Rádio e pela TV Senado, não é crime fazer caixa dois 
no Brasil. Para o PT, é. O mensalão nada mais é do que 
caixa dois, está provado isso, mas, para o PT, é crime.

Vamos ver agora se virá o mensalão do PSDB, 
que é o original, que até hoje não foi julgado e parece 
que dorme em algumas gavetas da República.

Mas eu queria...

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Jorge Viana?

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Com satisfação, já permito um aparte a V. Exª.

Mas só para eu fechar aqui – e tenho que ouvir 
também o Senador Cristovam –, se o Diretor de Com-
bate ao Crime Organizado da Polícia Federal fala que 
50% das ações da Polícia Federal estão diretamente 
vinculadas a crime de campanha eleitoral ou vincula-
das a eleições, se são bilhões envolvidos, agora, como 
está tramitando aqui, vamos ter a institucionalização da 
corrupção, sendo obrigatória a execução de emendas.

Eu nunca entendi que o papel de Parlamentar 
seja o de distribuir obra e dinheiro. Agora, vai ser. 
Cada Deputado ou Senador vai ter R$50 milhões, em 
4 anos, para distribuir ou negociar com empreiteiras. 
Não estou, obviamente, generalizando, mas não tenho 
dúvida de que serão muitos aqueles que, antes de ga-
nharem o mandato, vão dizer: “Vou ter R$40 milhões 
se eu ganhar. Você me empresta dinheiro hoje, me dá 
dinheiro hoje, que eu lhe dou dinheiro amanhã”. E nós 
institucionalizaremos a corrupção no País.

Agora – para ouvir o Senador Alvaro Dias e o 
Senador Cristovam –, o interessante é que eu pego a 
pesquisa feita pela OAB e Ibope, que fala sobre posi-
cionamento em relação à reforma política o seguinte: 
“85% dos brasileiros são a favor da reforma política; 
contra, 7%; indiferentes, 4%, que não sabem, não res-
ponderam”. Aí, vamos mais adiante: posicionamento 
sobre realização da reforma política por meio de um 
projeto de iniciativa popular, 92% são a favor. Posicio-
namento sobre a permissão de doação de dinheiro a 
partidos e candidatos por pessoas ou por empresas, 
78% são contra a doação de recurso por empresa. Mas 
meu projeto foi rejeitado na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado.

O diretor de combate ao crime organizado da Po-
lícia Federal, diz: “Mais de 50% do que temos de cor-
rupção no Brasil está vinculado às eleições”. Ele fala: 
“Estabelecer teto”. Há um projeto. “Estabelecer limite 
de gasto”. Há um projeto. “Tirar a doação de pessoa 
jurídica”. Há um projeto. “Estabelecer uma melhor fis-
calização”. Há um projeto. Então, estamos plantando 
vento, vamos colher tempestade.

Dessa maneira política, mandatos vão ficar sob 
suspeição, o que é uma pena para o nosso País, porque 
temos, de uma vez por todas, entender que a política 
feita com honestidade, com ética, pode transformar 
a vida de um povo, de uma Nação. Foi muito custoso 
para o nosso País reconquistar a liberdade democrá-
tica, mas estamos fazendo mau uso dela quando não 
aperfeiçoamos a legislação, que é a mãe da democra-
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cia, que é a reforma política, para valorizar os partidos, 
valorizar os mandatos e valorizar o voto do cidadão.

Ouço com satisfação o Senador Cristovam, o 
meu colega Alvaro Dias e, em seguida, minha colega 
Ana Amélia.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Jorge Viana, na parte referente 
à ética na política, só tenho aqui o que elogiar, dizer 
que sou seu aliado e apoiador, sobretudo ao seu proje-
to de proibir financiamento de campanha por pessoas 
jurídicas, que lamento que não tenha sido aceito. Se-
ria talvez o mais importante gesto da moralização da 
política. E esse artigo a que o senhor se refere mostra 
como está aí a grande causa da corrupção.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – É o Diretor de Combate ao Crime Organizado. 
Há o Ministro, o Diretor-Geral da Polícia Federal, ele 
é a terceira pessoa.

Ele diz, com todas as letras, no O Globo, de on-
tem, que 50% das ações da Polícia Federal de combate 
à corrupção estão vinculadas a ir atrás de políticos ou 
de algum resultado de malversação de recursos em 
campanha eleitoral.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Pois bem, aí, todo apoio. Quero fazer 
uma pequena referência à sua introdução – até pro-
vocada pela fala da Senadora Ana Amélia, o aparte 
do Senador Requião e à minha fala, relacionado ao 
campo de Libra, ao pré-sal e à educação –: não há a 
menor dúvida de que a reserva dos royalties do pré-
-sal para a educação foi um gesto muito positivo. La-
mento que tenha demorado ser aceito, desde que eu 
apresentei pela primeira vez aqui e o Deputado Brizola 
Neto, na Câmara, ainda em 2007, essa ideia. Mas nós 
precisamos evitar cometer um equívoco; para quem 
não sabe das contas, uma maldade; para quem sabe, 
esconde. Esses recursos vão ajudar a educação, mas 
são absolutamente insuficientes para o que a gente 
precisa. Para fazer a revolução educacional no Brasil, 
ao longo de alguns anos, no final, vamos precisar de 
R$450 bilhões por ano. O que equivale a R$9 mil por 
cada criança. Com menos de R$9 mil, não se tem uma 
boa educação. A prova disso é que a mensalidade dos 
bons colégios é alta. Além do lucro que os donos estão 
tendo, eles têm que pagar bem os professores, têm que 
ter boas instalações e equipamentos. Nove mil reais 
vezes 50 milhões crianças, que é o que a gente vai ter, 
mesmo supondo uma redução no número crianças no 
futuro, são R$450 bilhões. O pré-sal, se tudo der certo, 
daqui a dez, quinze anos, vai nos dar R$38 bilhões. 
Ou seja, menos que 10%. Já é uma ajuda e, por isso, 
é bom. Mas não podemos ficar jogando para depois, 
pela incerteza que há. Porque depende do preço do 

petróleo na época; depende de não haver vazamento, 
pois é um sistema difícil, é difícil buscar petróleo nessa 
profundidade. Tanto é que só um grupo – não dá para 
a gente saber o resultado agora, às 15 horas –, mas 
parece que só um grupo apresentaria proposta, em 
grande parte, pelas dificuldades que representa tirar 
petróleo a sete mil metros, cinco abaixo do mar e dois 
abaixo da terra, além das incertezas. Mas, se tudo der 
certo, se o preço for o que é hoje, que é um dos pre-
ços mais altos da história do petróleo, a gente vai ter 
um pouco menos de 10% do que será preciso. Mesmo 
assim, é bom, mas não é, nem de longe, o suficiente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, professor e querido colega Cristo-
vam Buarque, pelo aparte.

Ouço com satisfação meu colega também Se-
nador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Senador Jorge Viana, eu não tenho prazer em dis-
cordar de V. Exª, mas certamente devo discordar de 
uma passagem de seu discurso, quando afirma taxa-
tivamente que está provado ter sido o mensalão caixa 
dois. Realmente foi caixa dois, está provado. Mas não 
foi só caixa dois. Dois procuradores da maior respei-
tabilidade e conceito – Dr. Antonio Fernando e Dr. Ro-
berto Gurgel – afirmaram peremptoriamente tratar-se 
de um complexo, sofisticado, atrevido esquema de 
corrupção em nome de um projeto de poder de longo 
prazo, idealizado por uma organização criminosa. Eu 
fiz a síntese de pronunciamentos dos dois procurado-
res da República. Participei também das CPIs, várias 
que tivemos àquela época no Congresso Nacional, e 
pude constatar com provas materiais, documentais, 
testemunhais a existência de um gigantesco esque-
ma de corrupção. Não foi apenas caixa dois. Caixa 
dois foi uma justificativa que não tem sentido, não tem 
consistência, não absolve quem quer que seja, mas 
ficou muito aquém da realidade. O mensalão é filho 
de um sistema promíscuo, que gera governos cor-
ruptos e incompetentes, desse sistema do balcão, do 
balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do 
loteamento dos cargos públicos; um sistema que tem 
certamente o PT como principal responsável, mas que 
foi transplantado para alguns Estados e muitos Muni-
cípios, tornando-se suprapartidário. Reconheço tratar-
-se hoje de um sistema suprapartidário, que tem que 
ser destruído, que tem que ser sepultado. E esse é um 
compromisso que nós queremos ouvir dos candidatos 
à Presidência da República, porque certamente o Pre-
sidente eleito será peça fundamental se nós queremos 
alimentar alguma esperança de destruição desse sis-
tema. Portanto, eu louvo V. Exª que, constantemente, 
traz este tema e cobra, por exemplo, o julgamento 
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daquilo que resolveram chamar de mensalão mineiro, 
que não tem nada a ver com o mensalão do PT. Mas, 
se há denúncia, tem que haver a investigação. Haven-
do a investigação e havendo a denúncia da parte do 
Ministério Público, tem que haver o julgamento o mais 
rápido possível. E nós desejamos isso. Nós queremos 
que se julgue o mais rapidamente possível essa histó-
ria lá de Minas Gerais, que sempre tem a referência de 
Parlamentares do PT nessa tribuna. Portanto, nós não 
queremos de forma alguma estabelecer dois pesos e 
duas medidas. Queremos um julgamento rigoroso e o 
mais rápido possível.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu agradeço, Senador e colega Alvaro Dias, 
e não ponho nenhuma dúvida – e V. Exª tem feito um 
bom combate aqui – sobre a sua disposição e a sua 
posição em relação a isso. 

Mas eu queria, aproveitando a oportunidade – já 
que estivemos debatendo este tema aqui em condições 
trocadas, V. Exª na tribuna, e eu no aparte –, dizer o 
seguinte: vejam como as coisas são, para quem está 
me acompanhando.

A história do PT é o mensalão do PT. Primeiro 
colocaram o nome de mensalão para aquilo que to-
dos nós, volto a reafirmar, sabemos, conhecemos a 
fundo, que é o clássico caixa dois. Mas o do PSDB 
não é mais nem do PSDB. É um mensalão mineiro. E 
o coitado do mineirinho, que não tem nada a ver com 
isso, já vira o corrupto. Coloca-se a culpa nos mineiros. 
Não tem nada a ver com Minas, tem a ver com políti-
cos de Minas Gerais. 

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Senador Jorge.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu queria, primeiramente, livrar os mineirinhos. 
Depois, eu queria pôr um outro reparo...

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
E de quem é a autoria, Senador Jorge? 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Eu queria pôr um outro reparo, e já passo 
novamente a V. Exª. 

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Eu não quero interromper V. Exª, mas só queria des-
tacar o seguinte...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu só queria uma coisa.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Quem é o autor do factoide? 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – V. Exª usou dois termos que eu acho impor-
tantes e apropriados. Uma organização...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – ... sofisticada. Uma organização sofisticada. 
E V. Exª usou também outro adjetivo, dizendo que era 
uma organização com um sistema muito profissional. 
Óbvio! Quem inaugurou isso não foram os mineirinhos, 
foi o PSDB quando governava este País, que montou 
um esquema com Marcos Valério, com o mesmo ban-
co, no mesmo lugar, de financiar campanha eleitoral e 
partido político da base do governo do PSDB. 

Os amadores petistas, querendo fazer o que não 
sabiam, o que não aceitamos que seja feito, caíram 
nessa armadilha e estão sendo condenados. Contudo, 
quem está sendo condenado é a cópia, não o origi-
nal. O original está lá, intocável. Aliás, se bobear... E 
aí, desculpem-me. Eu acredito na Justiça. Espero que 
ainda se faça justiça nesse caso. Todo o Brasil sabe 
como foi feita uma ação contra o Presidente Lula que-
rendo destruir o governo dele, destruir o PT. 

Agora, quem conduz, por exemplo, um julgamen-
to como esse – e eu respeito muito o Presidente do 
Supremo – dá entrevista, dizendo: “É, talvez a médio 
prazo, a curto prazo, eu vou ser candidato a Presiden-
te”. Aí, vai ficando mais complexa, mais sofisticada a 
condução desse processo.

Mas, no fundo, nós temos aqui, Senador Alvaro 
Dias, uma convergência: o fato concreto é que hoje 
eu tenho aqui uma posição do diretor-geral, do diretor 
de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, 
dando uma entrevista de página inteira, dizendo que 
mais de 50% das ações de corrupção neste País apu-
radas pela Polícia Federal estão diretamente vinculadas 
a processo eleitoral.

Eu ouço, com satisfação, a Senadora Ana Amélia 
e, em seguida, V. Exª.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Eu dispenso, Senador. Eu vou falar em seguida e 
abordo esse tema.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro 
Senador Jorge Viana, há um ditado que diz: “Quem 
cala consente”. V. Exª abordou, e eu vou entrar no mé-
rito geral do tema “financiamento de campanha”. E eu 
digo “Quem cala consente”, porque, das ajudas que 
recebi, alguns doadores nem sei quem são. Outros 
sei quem são, identificados. Vou lhe dizer com toda 
a lisura: em nenhuma das emendas que eu fiz, para 
prefeituras em geral, eu tive contato com qualquer tipo 
de empreiteira. Mais do que isso, não posso me intro-
meter numa questão que a prefeitura é que vai dizer 
que a pavimentação da rua tem que ser feita por essa 
ou por aquela pequena e média empresa, que são do 
próprio Município. Então, veja só o que teria de encar-
go se eu tivesse que me intrometer num trabalho de 
responsabilidade da administração municipal. A minha 
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responsabilidade é, dentro do que prevê a nossa res-
ponsabilidade: com muita transparência, elaborar uma 
emenda de R$150 mil para uma prefeitura; de R$150 
mil, ou R$100 mil, para um hospital – em Marau, agora, 
eu fiquei muito feliz de chegar lá, e o hospital me dizer 
que já foi comprado o equipamento, que está sendo 
usado para atender as pessoas pelo SUS. Isso é que 
foi feito. Eu não sei qual foi o fornecedor do equipa-
mento, não sei quem intermediou a compra, mas sei 
que a responsabilidade da administração do Hospital 
de Marau foi absolutamente rigorosa na seleção do 
melhor preço para entrega na hora do melhor equi-
pamento. Eu ajo com boa-fé nessas questões. Sou 
favorável também a que o orçamento seja impositivo, 
para evitar que a gente fique pedindo “pelo amor de 
Deus, Ministra Ideli”, “Ministra Gleisi Hoffmann, libere 
esse dinheiro, empenhe esse dinheiro, que eles estão 
precisando no hospital X ou na prefeitura tal para fazer 
uma pavimentação”. No orçamento impositivo, faz-se 
a emenda, e a execução é feita naturalmente. Então, 
não tenho, Senador Jorge Viana... Por isso digo que 
quem cala consente. Se não dissesse ao senhor o ri-
gor com que ajo, bem como minha equipe, em meu 
gabinete, em relação às emendas, a todas elas, sejam 
de bancadas ou individuais....Exatamente para que o 
objetivo seja alcançado sem a interveniência da Se-
nadora. Outro dia, uma pessoa chegou lá e me disse: 
“Senadora, somos revendedores de máquinas. Quere-
mos...”. Disse-lhes: “Não entrem aqui em meu gabinete. 
Eu não vou falar! Eu não vou tratar disso! Isso não é 
um assunto para Senadora. As máquinas têm de ser 
compradas pela prefeitura, e é com as prefeitura que 
tem de ser discutido esse assunto”. Exatamente por 
esse zelo que tenho, tenho muita preocupação com 
a questão das emendas, com a transparência delas 
e com o destino do dinheiro, que é público, Senador.

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria /PP – RS) – 
Nessa questão do financiamento público de campanha, 
fico pensando sobre essa discussão que nós temos 
hoje com relação aos estádios de futebol, com o pa-
drão FIFA. A população vai às ruas para contestar que 
para isso tem dinheiro, mas que não tem para atender 
o hospital aqui em Taguatinga, na Ceilândia, etc. Se 
a população já tem essa percepção, como é que nós 
vamos pegar dinheiro público que falta para a saúde, 
para a segurança, e dizer que vamos usá-lo numa área 
em que a população não acredita de jeito algum? A 
população tem grande resistência em aceitar a ação 
política – o que é um erro. É um erro, porque o que nós 
fazemos é fundamental para o processo democrático. 
Então, também é difícil explicar para a sociedade que 

temos de usar dinheiro público para financiar campa-
nha, para inteiramente financiar a campanha, com a 
ressalva de que pessoas jurídicas não, pessoas físicas 
sim. Não há discussão. Penso que o delegado que fez 
– e li a matéria – partiu do pressuposto de que talvez 
todos os casos... O mais rumoroso deles foi esse, mas 
o próprio ex-Presidente Lula admitiu em entrevista que 
teve grande repercussão, dada em Paris, que havia uma 
prática – e nós temos de acabar com essa prática – de 
fazer caixa dois. Isso realmente tem de ser combatido, 
com todo o rigor. Quero dar esse depoimento sobre 
as emendas e sobre o rigor que tenho em relação a 
esse dinheiro, Senador Jorge Viana. Muito obrigada.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu que agradeço. É um privilégio, para mim, 
poder ter a opinião dos colegas, ainda mais de uma 
colega qualificada e dedicada como V. Exª, Senadora 
Ana Amélia.

Mas veja só, primeiro em relação ao financiamen-
to de campanha. Não tenho nenhuma dúvida, assino 
embaixo da análise de V. Exª. Hoje já se gasta perto 
de R$1 bilhão nas campanhas, com dinheiro público. 
A população não sabe. São programas de televisão, 
isenções fiscais, todo tipo de despesa, tirando aí a 
Justiça Eleitoral. É dinheiro público, do cidadão, que 
está sendo gasto. É óbvio que, nessa situação, o en-
tendimento do cidadão é: “Se já está havendo toda 
essa corrupção com um dinheiro que não é público, 
imaginem se botarmos mais dinheiro público nisso”.

Por isso é que minha proposta é objetiva. Mesmo 
sabendo – eu acho que essa é uma conclusão a que 
o próprio delegado da Polícia Federal chega –, sairia 
mais barato para a população porque o dinheiro des-
viado é maior do que o dinheiro que poderia financiar 
a campanha.

Eu não defendo essa tese. Em princípio, acho 
que é inoportuna neste momento. Defendo que a gen-
te proíba a doação de pessoa jurídica e possa fazer 
a doação exclusivamente de pessoa física. O Obama 
arrecadou US$700 milhões com o limite de US$200.00 
por pessoa. Ele foi atrás! Seria preciso apresentar boas 
propostas, convencer o cidadão para receber. Daria a 
devida transparência e fortaleceria o desenvolvimento 
do cidadão no processo eleitoral.

Agora, quantas emendas, Senadora Ana Amélia... 
V. Exª e muitos outros colegas que estão neste plená-
rio, ou mesmo na Câmara, não são a regra. Veja só: o 
problema é que nós estamos fazendo orçamento im-
positivo, e cada um de nós vale R$15 milhões por ano, 
R$15 milhões por ano! E alguns estão nessa batalha há 
anos porque querem ser donos desses R$15 milhões.

(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – A senhora faz, eu também pratico isto: discuti-
mos com os prefeitos, com vereadores, vamos a cada 
Município, eles estabelecem as prioridades, questiona-
mos se a prioridade está colocada com o Governo do 
Estado e o Governo Federal para não haver distorção, 
mas e quantos parlamentares negociam, transformam 
em moeda seus mandatos? Quantos são? Ora, eu 
posso dizer que são muitos. Eu posso dizer que são 
muitos, só que, agora, nós vamos institucionalizar isso.

Como são R$15 milhões, agora vai reduzir para 
R$10 milhões – aceitaram –, a metade vai para a saú-
de, mas vai virar... Mandato vai virar moeda de troca, 
lamentavelmente, e todos vamos pagar, mesmo aque-
les como V. Exª, que é rígida na aplicação de qualquer 
indicação ou na aplicação de qualquer real.

Acho, no fundo, que o papel nosso é mudar o 
Orçamento todo, se for o caso, corrigir as distorções 
do Orçamento, estabelecer as prioridades, fiscalizar. 
Agora, ser dono de dinheiro? Esse negócio vai ampliar 
a desmoralização que o Parlamento brasileiro está vi-
vendo neste País.

Então, eu queria parabenizar o Dr. Oslain Santa-
na, Diretor de Combate ao Crime Organizado da Po-
lícia Federal. Ele falou como um técnico, não fez aqui 
nenhuma ilação para um lado ou para outro, do ponto 
de vista político-partidário, mas nos faz um alerta, e 
nos cobra. Inclusive, aqui ele diz que assistiu a uma 
entrevista, em 2009, onde havia um Líder do PSDB e 
um Líder do PT, e ambos concordavam, na situação 
que o País vivia, com a reforma política. E, depois, per-
guntado a ambos por que ela não acontecia, um abria 
os braços para o outro: “Enfim, não acontece porque 
não há um interesse da grande maioria que tem man-
dato hoje fazer a reforma política porque, para eles, 
assim está bom, mas acho que está muito ruim para o 
cidadão e está muito ruim para as nossas instituições”.

Por isso, eu venho aqui – e encerro, Sr. Presiden-
te – dizendo: estou prestando contas, são seis projetos 
que eu apresentei, tornando o caixa dois crime, fazen-
do com que haja...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – ... limite de gasto de campanha, estabele-
cendo proibição de doação de pessoa jurídica, mas, 
lamentavelmente, o descaso e o desrespeito com a 
opinião pública seguem porque eu também trouxe aqui 
hoje pesquisa do próprio Ibope e da OAB que mostra 
claramente que, se ouvíssemos o cidadão brasileiro, 
teríamos ajustado as regras para a próxima eleição.

E lamento dizer: as eleições do ano que vem vão 
gerar uma insegurança jurídica enorme, uma deman-

da judicial muito grande, e vai seguir valendo a regra: 
para ganhar eleição neste País, no geral, é contratar 
um banco e uma banca de advogados.

Muito obrigado, Sr. Presidente e colegas, pela 
tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, 
quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento.

Agora, é bom esclarecer também que as emen-
das parlamentares de todos os Deputados e de todos 
os Senadores não chegam a ser 1% do Orçamento. 
Portanto, fazer das emendas parlamentares um pe-
cado generalizado, não; assim como a Senadora Ana 
Amélia, a maioria dos Senadores e Deputados agem 
de maneira honesta, botando os recursos para os Mu-
nicípios, para as universidades. Agora, existem aqueles 
que, evidentemente, fazem corrupção.

Então, vamos punir os que fazem corrupção, e 
não, por causa deles, que são a minoria, dizer que as 
emendas parlamentares são... Repito: não chegam a 
1% do Orçamento do Governo Federal, e, assim mes-
mo, agora passada a forma impositiva, foi também im-
posto que 50% dessas emendas sejam para a saúde 
– o que eu, como médico, não acho ruim, mas o Mu-
nicípio precisa também de educação, de transporte, 
de segurança e de outras coisas para o bem-estar das 
pessoas que vivem lá.

Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, tem 
agora a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, neste momento, consuma-se o anunciado: 
o leilão ocorreu.

As estatais chinesas CNPC e CNOOC ingressa-
ram, juntamente com outras empresas que desistiram 
e ficaram isoladas, para abiscoitarem esse patrimônio 
extraordinário entregue pelo Governo brasileiro. A Pe-
trobras terá uma participação de 10% nesse consórcio, 
e o leilão, enfim, se consuma com um espetáculo de 
violência no Rio de Janeiro.

Desde sexta-feira, a greve alcançou 42 das 46 
plataformas de Campos, em protesto pelo leilão de Li-
bra. No dia de hoje, os manifestantes foram contidos 
pela polícia, pelo Exército. Bombas de efeito moral e 
balas de borracha foram utilizadas, com vários feridos 
gravemente nesse episódio, que marca tristemente 
a entrega de um patrimônio extraordinário do povo. 
Denominamos esse leilão há poucos dias, desta tri-
buna, de “a maior privataria da história deste País”, 
promovida exatamente por aqueles que procuraram 
demonizar a privatização como forma de conquistar 
votos nas últimas eleições. Pois bem, demonizaram a 
privatização e lançam mão dela agora, num momento 
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em que a Petrobras apresenta gestão claudicante e 
que o Governo necessita de recursos para alcançar o 
superávit primário imposto.

Recentemente, repito, eu trouxe a esta tribuna 
a opinião de um especialista na área de petróleo, o 
engenheiro Dr. Ildo Sauer, ex-Diretor da Petrobras, 
responsável pela Área de Negócios de Gás e Energia 
entre 2003 e 2007, que fez ponderações importantes 
sobre esse leilão efetuado pela Petrobras no dia de hoje.

Diz ele:

A iniciativa da Presidência da República é 
equivocada. Não faz sentido colocar em leilão 
o campo de Libra, que, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, pode ter entre 8 e 12 
bilhões de barris, apesar de haver estimativas 
de que possa chegar a 15 bilhões de barris. 
Se os dados forem esses, trata-se da maior 
descoberta do País.

Exatamente por isso os manifestantes reagiram 
diante desse ato oficial do Governo, leiloando o pré-
-sal, leiloando esse patrimônio extraordinário que se 
denominou chamar de Libra, o Leilão de Libra, que 
acaba de ocorrer. 

As manifestações provocaram ferimentos em 
vários manifestantes, depredação, um veículo de re-
portagem de emissora de tevê foi incendiado... Enfim, 
a rotina ocorreu: balas de borracha, bombas de efeito 
moral, policiais em grande quantidade, uma operação 
de guerra. Isso, por si só, demonstra a temeridade des-
sa providência adotada pelo Governo.

O leilão de Libra ocorreu sem que houvesse um 
plano de impacto ambiental. Vejam a gravidade disso: 
no início de 2012, o Ministério de Minas e Energia 
apresentou, na Câmara dos Deputados, um desenho 
completo de como funcionaria o Plano Nacional de 
Contingência, previsto para ser executado pelo Go-
verno desde a sanção da Lei 9.966, em 2000. Isso 
significa que há treze anos o Governo descumpre a lei 
federal. A Pasta das Minas e Energia informou que “os 
estudos sobre o Plano Nacional de Contingência foram 
concluídos pelos Ministérios responsáveis e estão sob 
a avaliação da Presidência da República. A Casa Civil 
informou, porém, que o tem ainda está em discussão 
no Governo, mas não soube informar quando ocorreu 
a última reunião”. 

Esta é a marca do atual Governo: a improvisação, 
uma gestão claudicante e a ausência de planejamen-
to estratégico. O Governo montou, como disse, um 
enorme aparato para garantir a realização do Leilão 
de Libra. Conseguiu impedir, para mais de 18 ações 
populares, que a Justiça concedesse liminar obstruin-
do a realização desse leilão.

Um plantão da Advocacia-Geral da União acom-
panhou e contestou os pedidos de suspensão do leilão 
do pré-sal. Foram dezenas de pedidos, sem falar do 
contingente do Exército aquartelado em frente ao hotel 
que sediou o leilão, na Barra da Tijuca. Mais de mil sol-
dados armados e equipados com escudos, embarcação 
da Marinha, patrulha à costa, enfim, uma verdadeira 
operação de guerra foi montada na Barra da Tijuca.

Os petroleiros, eu repito, estão em greve contra o 
leilão desde quinta-feira. Foram 42 das 46 plataformas 
da Bacia de Campos que participaram dessa greve. 
Com mais de 80% de adesão, sindicalistas afirmam ter 
afetado a produção de óleo e de combustíveis da estatal.

Foi uma decisão tresloucada realizar o leilão de 
Libra. Eu recordo a advertência feita por Ildo Sauer: 

O Brasil não sabe se tem 50 bilhões, 100 bi-
lhões ou 300 bilhões de barris. Se o País tiver 
100 bilhões, estará no grupo de países de 
grandes reservas; se tiver 300 bilhões, será 
o dono da maior reserva do mundo, porque 
de 264 bilhões é o volume de barris da Ará-
bia Saudita.

Portanto, uma decisão tresloucada esse leilão.
O leilão tem uma importância muito mais fiscal 

do que propriamente para a expansão da produção 
nacional de petróleo. É um tremendo contrassenso, 
que ajudou a reduzir o interesse na disputa e, conse-
quentemente, os ganhos para o País. 

O Governo Dilma precisa dos R$15 bilhões que 
serão arrecadados a título de bônus de assinatura 
para fechar suas contas e produzir um superávit me-
nos feio neste ano. 

O leilão também pega a Petrobras em maus len-
çóis. As regras adotadas pelo Governo transformaram 
o que seria um bônus – poder explorar reservas com 
o potencial que Libra tem – em ônus. Desde que as 
primeiras confirmações das descobertas do pré-sal 
vieram a público, a empresa só declinou. Seu valor de 
mercado caiu 34% e seu endividamento deu um salto 
triplo, passando de R$49 bilhões para R$176 bilhões. 

Nos últimos anos, suas metas de produção nunca 
foram atingidas e um aumento só deve acontecer no 
ano que vem, na melhor das hipóteses.

Nós não podemos também esquecer que a Petro-
bras, através de uma gestão claudicante, nos últimos 
anos, produziu déficit e muita corrupção.

Nós já nos reportamos aqui, várias vezes, sobre 
as representações protocoladas junto ao Procurador-
-Geral da República: 19. A última, mais divulgada, mais 
comentada, mais criticada, foi aquela de Pasadena, 
quando o Governo brasileiro autorizou a aquisição de 
uma usina já superada, retrógrada, com um prejuízo 
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de mais de US$1 bilhão para o nosso País, configu-
rando um verdadeiro assalto aos cofres públicos, cer-
tamente para o enriquecimento ilícito de alguns dos 
seus responsáveis.

Mas houve 18 outras representações tratando de 
desvios monumentais de recursos da Petrobras. Uma 
delas faz referência à Usina Abreu e Lima, em Pernam-
buco. À época, quando tentamos investigar, através da 
CPI da Petrobras, avaliamos um superfaturamento da 
ordem de US$2 bilhões. Mas as projeções atuais, cer-
tamente, elevariam os índices desse superfaturamento.

Hugo Chávez, sócio desse empreendimento, atra-
vés do governo da Venezuela, se recusou a repassar 
os recursos que lhe competia repassar alegando o 
superfaturamento da obra. Vejam: Hugo Chávez! Não 
é preciso dizer mais nada! Até Hugo Chávez entendeu 
haver nessa obra um superfaturamento descomunal, 
como houve nas obras de ampliação da refinaria Ge-
túlio Vargas, em Araucária, no Paraná – um superfa-
turamento de mais de R$800 milhões, conforme con-
firmação do Tribunal de Contas da União.

O inquérito policial foi instaurado em razão da 
representação que protocolamos, e até hoje não sa-
bemos do seu resultado.

Enfim, foram 18 representações, Senadora Ana 
Amélia, sem a necessária e devida resposta, já que 
a administração da Petrobras, que está inserida tam-
bém nesse sistema de loteamento dos cargos, com o 
aparelhamento com objetivos de natureza político-par-
tidária, mantém-se claudicante, insegura, produzindo 
resultados negativos, numa empresa que é patrimônio 
do povo brasileiro.

Vou conceder o aparte a V. Exª, Senadora Ana 
Amélia, com satisfação.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Agora, faço a sua parte, porque, quando fiz o meu 
pronunciamento, V. Exª atualizou as informações so-
bre os embates dos manifestantes contrários ao leilão 
e as forças de segurança no Rio de Janeiro. Agora já 
lhe dou o resultado, Senador Alvaro Dias:

Consórcio formado por Petrobras e mais 4 
empresas vence leilão de Libra.
O consórcio formado pelas empresas Petro-
bras, Shell, Total, CNPC e CNOOC arrematou, 
nesta segunda-feira (21), o campo de Libra 
e foi o vencedor do primeiro leilão do pré-sal 
sob o regime de partilha – em que parte do 
petróleo extraído fica com a União.
Único a apresentar proposta, contrariando 
previsões do Governo, o consórcio ofereceu 
repassar à União 41,65% do excedente em 
óleo extraído do campo – percentual mínimo 
fixado pelo Governo no edital.

Apenas para atualizar que já foi feito o leilão e 
quem foi o vencedor.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª 
completa as informações que trouxe à tribuna, com a 
modernidade da interação que nos possibilita a Inter-
net, com as redes sociais.

Nós sabemos que há, nesse leilão, um objetivo 
central. O Governo, obviamente, busca, nesses R$15 
bilhões, recursos para alcançar o superávit primário, 
como já aduzimos. Nós esperamos que as ações po-
pulares que foram interpostas em mais de uma dezena 
possam merecer o necessário julgamento breve, uma 
vez que não houve concessão de liminar e que o leilão 
se tornou uma realidade.

Mas, Sr. Presidente, lastimo profundamente que 
esse patrimônio do Brasil possa ser entregue dessa 
forma irresponsável.

Eu gostaria, nos minutos que me restam, de fa-
zer referência a outro fato, de abordar outro tema, já 
que ele também é urgente e alcança, é evidente, uma 
parcela reduzida da população: brasileiros vítimas dos 
falsos condomínios.

Há algum tempo, venho sendo convocado a abor-
dar, desta tribuna, especialmente pelo Dr. Roberto 
Mafulde, uma questão que passo agora a expor. Há 
uma preocupação que deve ser salientada, referente 
ao drama enfrentado por muitos moradores de lote-
amentos implantados na moldura de condomínios 
urbanos que vêm sendo perturbados pela cobrança 
judicial de taxas condominiais pelas associações de 
bairro. Muitos moradores nessa situação encontram-
-se sob a ameaça da perda de suas casas, em de-
corrência de penhoras havidas por força de decisões 
judiciais destinadas ao pagamento de controvertidos 
débitos junto às referidas associações, em que pese 
haver decisões do Supremo Tribunal Federal e do Su-
perior Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegalidade 
de muitas dessas cobranças.

A questão envolve a formação de diversas as-
sociações de moradores em loteamentos fechados, 
muitas das quais, com a conivência ou autorização 
expressa das municipalidades, em razão de conside-
rarem-se “condomínios atípicos”, pretendem cobrar 
taxas mensais indiscriminadamente de todos os mo-
radores existentes na área de abrangência estatutária 
do respectivo loteamento ou bairro, a título de rateio 
das despesas, tais como as referentes à vigilância, à 
limpeza, ao custeio próprio, à conservação e ao em-
belezamento das áreas comuns.

É fato notório que milhares de famílias brasileiras 
ainda estão sendo ameaçadas por falsos condomínios 
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que se instalaram em seus bairros. Algumas já perde-
ram suas casas.

A luta para reverter no plano jurídico essa situa-
ção vem sendo capitaneada pelo advogado Roberto 
Mafulde. Desta tribuna, em abril de 2010, clamamos 
para que o Judiciário encontrasse uma solução para 
o problema que aflige milhares de famílias brasileiras. 
Uma vitória relevante foi obtida: morador que não aderiu 
ao encargo nada deve. Em que pesem as dificuldades 
encontradas ao longo do itinerário nas diversas instân-
cias, há uma luz no fim do túnel.

O esforço concentrado foi no sentido de demons-
trar ao Superior Tribunal de Justiça que essas penhoras 
de imóveis, bem único de família, ou de contas pou-
pança para fazer frente a essas condenações eram 
absolutamente indevidas e inconstitucionais, princi-
palmente quando o magistrado se negava a cumprir 
a lei existente.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Com mais essa conquista no âmbito do STJ, o 
cerco legal aos falsos condomínios foi estabelecido.

Na etapa em curso, resta agora demonstrar ao 
Supremo Tribunal Federal essas condições, para que 
julgue, em seção especial, a edição da Repercussão 
Geral.

O advogado Roberto Mafulde elaborou um mi-
nucioso estudo que será entregue ao Presidente do 
STF para ser conhecido quando do julgamento da 
Repercussão Geral, que tem por finalidade determinar 
às instâncias inferiores que adotem o entendimento 
máximo, ou seja, não pode o morador ser cobrado por 
associações se não aderiu ao encargo.

Esperamos que a Suprema Corte possa balizar, 
em definitivo, essa questão e encerrar essa celeuma 
jurídica, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, ao Senador Pedro Simon, do PMDB do Rio 
Grande do Sul. (Pausa.)

O Senador Pedro Simon declina do uso da pala-
vra neste momento.

Convido, então, a fazer uso da palavra, por per-
muta, o Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Prezado Senador Mozarildo Ca-
valcanti, ouvi bem as observações do Senador Alvaro 
Dias a respeito do leilão de Libra e avalio que se trata 
de algo que envolve certa complexidade. Espero fa-
lar amanhã a respeito do leilão de Libra. Aguardo as 

informações que serão prestadas, obviamente, pela 
Presidenta Maria das Graças Foster, pela Agência Na-
cional do Petróleo e pelo Ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, a respeito de todos os procedimentos 
e resultados que foram alcançados. Como ainda as 
informações preliminares não são completas, prefiro 
analisá-las amanhã.

Eu gostaria de transmitir àqueles que realizaram 
os protestos que é mais do legítimo que haja protestos, 
mas que é também importantíssimo que esses protes-
tos sejam caracterizados pela não violência. A forma 
como fazem provocações, ao jogarem os mais diversos 
tipos de objetos em direção aos membros das forças 
de segurança, o que acaba fazendo com que estas, 
depois, atirem balas de borracha nas pessoas que 
estão entre os manifestantes, muitas vezes atingindo 
pessoas que lá estão para protestar pacificamente, é 
algo que não convém.

Então, é preciso propor às forças de seguran-
ça que ajam com a maior prudência, mas também é 
preciso dizer aos manifestantes que não abusem de 
maneira alguma e que procurem realizar seus protes-
tos sem atingir pessoas, sem causar danos a prédios 
públicos ou privados ou mesmo a veículos de toda e 
qualquer natureza.

Inclusive, jornalistas e carros de reportagem de 
diversos órgãos de imprensa acabaram também sen-
do atingidos por pessoas que, muitas vezes, usavam 
máscaras. Essas pessoas procuraram virar e incendiar 
carros de reportagens, como o da TV Record e ou-
tros. Acho que isso é algo que não contribui, de forma 
alguma, para resolvermos as diferenças de opinião, 
inclusive sobre a natureza do leilão da Petrobras, da 
maneira mais adequada possível.

Hoje, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma re-
flexão a respeito da grande polêmica que tem surgido 
na imprensa sobre a liberdade de autores escreverem 
biografias: em que medida precisariam ter a autoriza-
ção das pessoas biografadas? Em que medida se pode 
assegurar a liberdade de opinião e de expressão, a li-
berdade de imprensa, a liberdade de as pessoas que 
realizam pesquisas efetivamente poderem escrever a 
respeito da vida das pessoas?

Considero esse um debate muito importante. 
Avalio que é importante que possa logo o Congresso 
Nacional tomar uma decisão a respeito do projeto de 
lei do Deputado Newton Lima, que resulta de debates 
anteriores e, inclusive, de projetos tais como o do atual 
Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo.

Nesse debate, têm surgido opiniões muito impor-
tantes de nossos artistas queridos, como Chico Buar-
que de Hollanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan 
e muitos outros que se têm manifestado, e também a 
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opinião de escritores, entre os quais está um escritor 
que dedicou grande parte de sua vida ou, pelo menos, 
cinco anos a escrever um best-seller, a biografia de 
Clarice Lispector, e que publicou, recentemente, uma 
carta especial para a Folha de S.Paulo dirigida a Cae-
tano Veloso. Acho que essa carta coloca reflexões de 
grande relevância. E, aqui, eu gostaria, portanto, de 
citar essa carta, de mencioná-la e de lê-la da tribuna 
do Senado. Refiro-me à carta de Benjamin Moser es-
crita para Caetano Veloso, publicada em 9 de outubro 
último na Folha de São Paulo, em que se diz:

Caro Caetano,
Nos EUA, quando eu era menino, havia uma 
campanha para prevenir acidentes na estrada. 
O slogan rezava: “Amigos não deixam amigos 
bêbados dirigir”. Lembrei disso ao ler suas 
declarações e as de Paula Lavigne sobre bio-
grafias no Brasil. Fiquei tão chocado, que me 
sinto obrigado a lhe dizer: amigo, pelo amor 
de Deus, não dirija.
Nós nos conhecemos há muitos anos, desde 
que ajudei a editar seu “Verdade Tropical” nos 
EUA. Depois, você foi maravilhoso quando 
lancei no Brasil a minha biografia de Clarice 
Lispector, escrevendo artigos e ajudando com 
o alcance que só você possui. Admiro você, 
de todo o meu coração.
E é como amigo e também biógrafo que te es-
crevo hoje. Sei que você sabe da importância 
de biografias para a divulgação de obras e a 
preservação da memória; e sei que você sabe 
quão onerosos são os obstáculos à difusão da 
cultura brasileira dentro do próprio Brasil, sem 
falar do exterior.
Fico constrangido em dizer que achei as de-
clarações suas e da Paula, exigindo censura 
prévia de biografias, escandalosas, indignas 
de uma pessoa que tanto tem dado para a 
cultura do Brasil. Para o bem dessa mesma 
cultura, preciso dizer por quê.
Primeiro, achei esquisitíssimo músicos dizerem 
que biógrafos querem ficar com “fortunas”. Ca-
etano, como dizem no Brasil: fala sério. Ofere-
ço o meu exemplo. A biografia de Clarice ficou 
nas listas de mais vendidos em todo o Brasil.
Mas, para chegar lá, o que foi preciso? Andei 
por cinco anos pela Ucrânia, pela Europa, pe-
los EUA, pesquisando nos arquivos e fazendo 
257 entrevistas. Comprei centenas de livros. 
Visitei o Brasil 12 vezes.
Fiquei contente com as vendas, mas você 
acha que fiquei rico, depois de cinco anos de 
tais despesas?

Faça o cálculo. A única coisa que ganhei foi a 
satisfação de ver o meu trabalho ajudar a pôr 
Clarice Lispector no lugar que merece.
Tive várias vantagens desde o início. Tive o 
apoio da família da Clarice. Publico em língua 
inglesa, em outro país. Tenho a sorte de ter 
dinheiro próprio. Imagine quantos escritores 
no Brasil reúnem essas condições: ninguém.
Mas a minha maior vantagem foi simplesmen-
te ignorância. 
Não fazia ideia das condições em que traba-
lham escritores e jornalistas brasileiros. Não 
sabia quanto não se pode dizer, num clima 
de medo que lembra a época de Machado de 
Assis, em que nada podia ofender a ‘Corte’.
Aprendi, por exemplo, que era considerado 
‘corajoso’ escrever uma coisa que todo no 
mundo no Brasil sabe há quase um século, 
que Mário de Andrade era gay. Aprendi que era 
até inusitado chamar uma cadeira de Sergio 
Bernardes de feia.
Aprendi o quanto ganham escritores, jornalistas 
e editores no Brasil, e quanto os seus empre-
gos são inseguros, e como são amedrontados 
por ações jurídicas, como essas com que a 
Paula, tão bregamente, anda ameaçando.
É um tipo de censura que você talvez não 
reconheça por não ser a de sua época. Não 
obriga artistas a deixarem o país, não manda 
policiais aos teatros para bater nos atores. Mas 
que é censura, é. E muito mais eficaz do que 
a que existia na ditadura. Naquela época, as 
obras eram censuradas, mas existiam. Hoje, 
nem chegam a existir.
Você já parou para pensar em quantas biogra-
fias o Brasil não tem? Para só falarmos da área 
literária, as biografias de Mário de Andrade, de 
João Guimarães Rosa, de Cecília Meirelles, 
cadê? Onde é que ficou Manuel Bandeira, Ra-
chel de Queiroz, Gilberto Freyre? Você nunca 
se perguntou por que nunca foram feitas?
Eu queria fazer. Mas não vou. Porque o clima 
no Brasil, financeiro e jurídico, torna esses 
empreendimentos quase impossíveis. Quan-
tos escritores brasileiros estão impedidos de 
escrever sobre a história do seu país, justa-
mente por atitudes como as suas?
Por isso, também, essas declarações, de que 
o biógrafo faz isso só por amor ao lucro, ficam 
tão pouco elegantes na boca de Paula Lavig-
ne. Toda a discussão fica em torno de nossas 
supostas ‘fortunas’.
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Você sabe que no Brasil existem leis contra a 
difamação; que um biógrafo, quando cita uma 
obra ainda com ‘copyright’, tem obrigação de 
pagar para tal uso. Não é diferente de você 
cantar uma música de Roberto Carlos. Essas 
proteções já 
existem, podem ser melhoradas, talvez. Mas 
estamos falando de uma coisa bem diferente 
do que você está defendendo.
De qualquer forma, essas obsessões com ‘for-
tunas’ alheias fazem parte do Brasil do qual 
eu menos gosto. 
Une a tradicional inveja do vizinho com a mo-
derna ênfase em dinheiro que transformou 
um livro, um disco, uma pintura em ‘produto 
cultural’.
Não é questão de dinheiro, Caetano. A ques-
tão é: que tipo de país você quer deixar para 
os seus filhos? Minha biografia foi elogiosa, 
porque acredito na grandeza de Clarice. Mas 
liberdade de expressão não existe para pro-
teger elogios. Disso, todo mundo gosta. A di-
ferença entre o jornalismo e a propaganda é 
que o jornalismo é crítico. Não existe só para 
difundir as opiniões dos mais poderosos. E 
essa liberdade ou é absoluta, ou não existe.
Imagino, e compreendo, que você pense que 
está defendendo o direito dos artistas à vida 
privada. Mas quem vai julgar quem é artista, 
o que é vida privada e o que é vida pública, 
sobre quem, e sobre o que se pode escre-
ver e sobre quem e sobre quem não? Você 
escreve em jornal, você, como o artista deve 
fazer, tem se metido no debate público. José 
Sarney, imortal da Academia Brasileira das 
Letras, escreve romances. Deve ser interditada 
também qualquer obra crítica sobre ele, sem 
autorização prévia?
Não pense, Caetano, que o seu passado de 
censurado e de exilado o proteja de você se 
converter em outra coisa. Lembre que o Sar-
ney, quando foi eleito governador do Maranhão, 
chegou numa onda de aprovação da esquer-
da. Glauber Rocha, também amigo seu, foi lá 
filmar aquela nova aurora.
Não seja um velho coronel, Caetano. Volte para 
o lado do bem. Um abraçaço do seu amigo,
Benjamin Moser

Benjamin Moser é autor de “Clarice” – Cosac 
Naify é a editora.

Avalio que Benjamin Moser, num diálogo tão 
respeitoso e amigo de Caetano Veloso, contribui para 
que nós possamos pensar bem a respeito desse tema. 

Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo, no Caderno 
2, “Direto da fonte”, Sonia Racy, publica a entrevista da 
Ministra da Cultura, Marta Suplicy, em que ela fala do 
“Caminho para apoiar a liberdade de expressão, com 
multas mais vultosas”. 

“Posicionando-se sobre a polêmica das biografias, 
a Ministra indaga: ‘Kennedy, Marx, Picasso ou Marilyn 
seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes?”

Eu quero aqui ler trechos dessa entrevista, por-
que eles contribuirão para a nossa reflexão a respeito 
da tramitação do projeto, que está para ser apreciado 
por nós, no Congresso Nacional, assim como também 
o próprio Supremo Tribunal Federal está para decidir 
a respeito desse assunto.

Diz a entrevista de Marta Suplicy à Sonia Racy, 
no Estadão de hoje. 

– Qual é a opinião do governo sobre o deba-
te a respeito das biografias não autorizadas?
O governo não se posicionou. O Ministério da 
Cultura tem procurado as diferentes opiniões 
com interesse e respeito pela suscetibilidade 
que o assunto traz.
– E qual é a sua opinião?
Minha opinião vem se afunilando. No momento, 
caminha para o apoio à liberdade de expres-
são, com multas mais vultosas aos autores que 
infringirem a verdade e a imagem do biografa-
do. Surge o problema complexo do que seja a 
verdade – que sempre pode ser entendida ou 
interpretada por vários ângulos. E, se for ver-
dade, que nível de autoridade a pessoa tem 
sobre o que ela quer preservar de sua intimi-
dade? Existe um problema mais fácil: quando 
o biógrafo falta com a verdade. O debate é 
saudável numa democracia, desde que não 
entremos em ofensas pessoais, absolutamente 
desnecessárias e criadoras de turbulência no 
processo. Marx, Kennedy, Picasso ou Marilyn 
seriam maiores se não soubéssemos de seus 
deslizes? Certas figuras são tão grandes que 
transcendem seus pecadilhos ou pequenezas.
– Concorda com a proposta de o biografa-
do receber alguma porcentagem dos direitos 
autorais?
A ideia parece ser para inibir interesses comer-
ciais, mas não creio que seja o melhor caminho.
– Cármen Lúcia marcou audiência pública para 
debater a questão. Mas Joaquim Barbosa já 
defendeu a publicação das biografias não au-
torizadas. Como o STF vai decidir o imbróglio?
Existe a possibilidade de a ministra Cármen 
Lúcia julgar a ação (proposta pela Associação 
Nacional dos Editores de Livros, questionando 
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trecho do Código Civil que trata da honra e da 
vida privada das pessoas) antes de o Congres-
so se posicionar – o que será péssimo. Pois, 
mais uma vez, o Legislativo não cumprirá o seu 
papel e dever. É a judicialização da política.

Quero aqui ressaltar que acho muito importante, 
Senador Aloysio Nunes, que possamos nós, no Con-
gresso Nacional, ouvindo todas as opiniões, decidir a 
respeito, antes que o Supremo Tribunal Federal possa 
dar a sua opinião. 

Outra pergunta: 

– Como o discurso de Luiz Ruffato, a ausên-
cia de Paulo Coelho e as críticas à seleção 
dos escritores pela ausência de negros e aos 
R$18,9 milhões investidos na Feira de Frank-
furt foram encarados pelo governo? 
O Brasil entrou na fita. Não sei se da melhor 
maneira, mas certamente não como pensáva-
mos. Segundo o presidente da Feira, Jürgen 
Boos, o Brasil deixou de ser um País colorido 
onde ninguém trabalha. 
– Qual a sua avaliação após um ano à frente 
do MinC?
Quando entrei no Ministério da Cultura – que 
é gigantesco, com sete entidades coligadas 
e oito secretarias –, escolhi três prioridades. 
Primeiro: fazer andar os projetos estruturantes 
para a cultura que estavam parados no Con-
gresso; depois, a inclusão social, uma marca 
de Dilma e Lula; e, por fim, a internacionaliza-
ção da cultura brasileira. 
– Sentia falta de metas no MinC? 
Não. É que entrei em um ministério enorme. 
Estão vinculadas ao MinC a Fundação Rui 
Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a 
Ancine, a Biblioteca Nacional. 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Aqui, diversos outros temas estão 
sendo colocados. 

Eu vou pedir, Sr. Presidente, que a entrevista, 
então, seja transcrita na íntegra, porque considero 
uma opinião muito relevante, especialmente sobre 
esse tema. 

Quero aqui concordar com a Ministra Marta Su-
plicy no sentido de que, primeiro, é importante se pre-
servar a liberdade de expressão, que se deve ter cui-
dados e punições, seja na forma de multas ou outras 
com respeito a quaisquer calúnias e inverdades que, 
porventura, possam ser colocadas. Acho que o biogra-
fado, certamente, tem que ter sempre o direito à sua 
verdade, a expressar e a colocar a verdade dos fatos. 

Vou aqui comentar que, ainda outro dia, acho 
que a Srª Astrid Fontenelle observou, num debate 
na GloboNews, que o livro Dirceu: a biografia contém 
muitos erros que acabaram prejudicando muito. Esse 
livro de Otávio Cabral, por exemplo, tem diversas cita-
ções a respeito da minha interação com José Dirceu 
de Oliveira e Silva – e eu não fui consultado – que não 
são precisas. Senti-me na responsabilidade e estou 
escrevendo um esclarecimento a Otávio Cabral, para 
dizer as coisas tais como efetivamente ocorreram na 
relação entre mim e José Dirceu, porque não estão, 
de maneira nenhuma, precisas. 

Mario Sergio Conti e outros já escreveram, in-
clusive na revista Piauí, sobre diversos erros na pu-
blicação daquele livro, que acabaram prejudicando o 
próprio sucesso de vendas.

Quero, aqui, transmitir que, em princípio, sou a 
favor do direito de livre expressão, da liberdade de as 
pessoas poderem escrever sobre a vida dos outros, 
mas com os devidos cuidados para não se divulgar 
calúnias, mentiras e, sobretudo, coisas que possam 
ser ofensivas à pessoa do biografado.

Quero também aqui registrar, Sr. Presidente, a 
palavra de Luiz Schwarcz, que é o Editor da Compa-
nhia das Letras:

Falei recentemente com o Chico Buarque so-
bre o assunto das biografias mais de uma 
vez. Como ele agora escreveu publicamente, 
utilizando-se de exemplos sensíveis à história 
da Companhia das Letras, ‘condenada’ a pa-
gar uma larga soma de indenização à família 
de Garrincha, preciso vir a público esclarecer 
minha posição e contar, pela primeira vez, mi-
nha versão de toda esta história.
Quando o livro Estrela solitária estava para ser 
publicado, uma matéria foi veiculada no Fan-
tástico chamando a atenção para o livro. As 
filhas do Garrincha, que não haviam se mani-
festado até então, me procuraram, através de 
um advogado, e, sem ler uma página sequer 
do livro, demandaram pagamento de direitos 
e ameaçaram com um pedido de indenização.
O representante da família, a essas alturas, não 
falava em ‘imagem denegrida’, mas em ‘ajudar 
o Natal das meninas’. Como não aceitamos ne-
nhum acordo – por julgarmos que a biografia 
enaltecia o jogador como o melhor de todos 
os tempos e tratava do alcoolismo, conhecido 
por todos, de maneira absolutamente ética –, 
seguimos em frente com a publicação. A partir 
daí fomos processados, com a família exigin-
do, ao mesmo tempo, o pagamento de direitos 
autorais – como se a vida de um antepassado 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 74475 

pertencesse a seus herdeiros – e reclamando 
da imagem do jogador supostamente denegri-
da pelo livro, de cujos rendimentos gostariam 
de participar.
A partir daí, uma longa e custosa história se 
instaurou e, em segunda instância, o Estrela 
Solitária foi retirado de circulação, sem que 
todas as etapas do julgamento estivessem 
concluídas – situação que só a nossa lei per-
mite. Assim como permite que um juiz ameace 
“quebrar” uma editora, ao ter amplos poderes 
para arbitrar a indenização. A biografia de Gar-
rincha só voltou a circular mediante um volu-
moso acordo, e sem nenhuma condenação. 
Com o pagamento realizado, nem a capa ou 
muito menos o conteúdo voltou a preocupar as 
herdeiras. O fato é que a atual lei brasileira per-
mite, singularmente, que se instaure um balcão 
de negócios, arbitrariedades e malversações.
Sei que Chico discorda da capa que esco-
lhi pessoalmente para o livro do Ruy Castro. 
Estrela solitária termina com o triste fim do 
jogador, isolado e alcoólatra. Julguei que não 
devia, como editor, publicar um livro com tal 
força dramática, colocando Garrincha com as 
mãos erguidas junto às pombas da Praça de 
Milão, foto que, aliás, teria sido a escolhida pelo 
autor. Aceito o julgamento público, confiante de 
que segui critérios editoriais corretos. O opos-
to significaria fugir da história para proteger a 
imagem de um ídolo nacional.
Pela lei vigente, os herdeiros se transformam 
em historiadores, editores e, desculpe-me, 
censores, sim. A foto que utilizamos foi retira-
da de arquivos públicos e, se não me falha a 
memória, havia sido previamente publicada em 
jornal. Existia uma muito pior para o Garrin-
cha: capa de um jornal importante, com o ídolo 
desfilando no Carnaval, em carro alegórico, 
completamente entregue ao álcool. A família 
na época permitiu o desfile e a aparição do jo-
gador na avenida. De quem é a culpa, então?
Quem ajuda a moldar a vida e a cultura de um 
país, seja no futebol, na música ou na política, 
tem, desde sempre, menor controle de sua 
vida pública. Sempre foi assim, de Cleópatra 
a Maria Callas, passando por Getúlio Vargas 
e pelos ídolos do iê-iê-iê. A defesa da privaci-
dade no mundo contemporâneo deveria nos 
unir, mas o custo que a lei brasileira cobra é 
inaceitável, é muito pior.
Espero que um dia escritor e editor se juntem 
na defesa das duas causas: a da liberdade de 

expressão necessária para a nossa profissão, 
e a da privacidade possível no mundo atual. 
O “Procure saber” escolheu o vilão errado e 
ofendeu os profissionais do livro ao defender a 
permissão apenas da publicação gratuita dos 
livros pela Internet, apresentando editores e 
escritores como argentários e pilantras pro-
fissionais. Além do Chico Buarque, Gil e Cae-
tano foram publicados com muita honra pela 
Companhia das Letras e me conhecem bem.
Agora, que o pagamento à família de Garrin-
cha justificado pela fragilidade das leis brasi-
leiras de defesa da liberdade de expressão 
foi indevido, sem dúvida nenhuma foi. E que 
divergências não abalam amizades como as 
que tenho com Chico Buarque e Caetano Ve-
loso, é certeza e nunca esteve em discussão”.

Assim conclui Luiz Schwarcz, editor da Com-
panhia das Letras e autor de Linguagem de Sinais, 
entre outros

Agradeço a V. Exª a tolerância.
Acho que são opiniões muito interessantes que 

vão enriquecer a nossa reflexão, Presidente Mozarildo 
Cavalcanti, sobre esse assunto tão palpitante.

Aqui reitero a importância de nós, no Congres-
so Nacional, acelerarmos a votação desse tema e, se 
possível, antes mesmo de o Supremo Tribunal decidir a 
respeito, porque até terão melhores dados e a decisão 
tomada pelo Congresso Nacional a respeito do assunto. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)

“Caminho para apoiar a liberdade de expressão, 
com multas mais vultosas”

Encontros: Marta Suplicy
Direto da Fonte – Sônia Racy
Autor(es): Sonia Racy

O Estado de S. Paulo – 21-10-2013

Posicionando-se sobre a polêmica das biografias, 
a ministra indaga: “Kennedy, Marx, Picasso ou Marilyn 
seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes?”

Marta Suplicy lia os capítulos finais de Ma Double 
Vie, autobiografia da atriz francesa Sarah Bernhardt 
(1844-1923), quando, há alguns dias, ressurgiu no 
País a polêmica sobre a publicação de biografias não 
autorizadas. O estopim foi a declaração de apoio de 
Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil à bandei-
ra carregada há anos por Roberto Carlos – em 2007, 
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o Rei conseguiu na Justiça recolher das livrarias Ro-
berto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo.

Até então, a ministra da Cultura acompanhava 
“com cautela” o debate que corre tanto no Congresso 
quanto no Supremo Tribunal Federal. Dizia estar “ou-
vindo todos os setores interessados para formar uma 
convicção”. Mas, embora o governo ainda não tenha 
se posicionado, Marta decidiu falar. “Marx, Kennedy, 
Picasso ou Marilyn seriam maiores se não soubésse-
mos de seus deslizes? Certas figuras são tão grandes 
que transcendem seus pecadilhos ou pequenezas.” Em 
outras palavras: “Minha opinião caminha para o apoio 
à liberdade de expressão, com multas mais vultosas 
aos autores que infringirem a verdade e a imagem do 
biografado”.

A discussão está no limbo da Câmara. O projeto 
foi parar no fim da fila de 1.200 propostas – também à 
espera de votação – e corre risco de caducar. No STF, 
Cármen Lúcia, relatora da ação proposta por editoras 
para acabar com a autorização prévia de biografados 
ou familiares, convocou para novembro audiência pú-
blica com o intuito de discutir o tema antes da votação 
em plenário. Para Marta, será “péssimo” se o Supre-
mo julgar a ação antes de o Congresso se posicionar. 
“Mais uma vez, o Legislativo não cumprirá o seu papel 
e dever. É a judicialização da política.”

O debate está longe do fim. Enquanto isso, a mi-
nistra foca seus esforços no projeto que encara como 
“a possível grande marca do governo Dilma”: o Vale 
Cultura. E até o final de sua gestão, quer tirar do papel 
pedido feito por Dilma quando assumiu o MinC, há um 
ano: a federalização do Museu de Brasília. Mais: almeja 
construir na capital federal um museu afro-brasileiro.

A seguir, os principais trechos da conversa.
Qual é a opinião do governo sobre o debate a 

respeito das biografias não autorizadas?
O governo não se posicionou. O Ministério da Cul-

tura tem procurado as diferentes opiniões com interes-
se e respeito pela suscetibilidade que o assunto traz.

E qual é a sua opinião?
Minha opinião vem se afunilando, No momento, 

caminha para o apoio à liberdade de expressão, com 
multas mais vultosas aos autores que infringirem a 
verdade e a imagem do biografado. Surge o problema 
complexo do.que seja a verdade – que sempre pode 
ser entendida ou interpretada por vários ângulos. E, se 
for verdade, que nível de autoridade a pessoa tem so-
bre o que ela quer preservar de sua intimidade? Existe 
um problema mais fácil: quando o biógrafo falta com 
a verdade. O debate é saudável numa democracia, 
desde que não entremos em ofensas pessoais, abso-
lutamente desnecessárias e criadoras de turbulência 
no processo. Marx, Kennedy, Picasso ou Marilyn se-

riam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? 
Certas figuras são tão grandes que transcendem seus 
pecadilhos ou pequenezas.

Concorda com a proposta de o biografado receber 
alguma porcentagem dos direitos autorais?

A ideia parece ser para inibir interesses comer-
ciais, mas não creio que seja o melhor caminho.

Cármen Lúcia marcou audiência pública para 
debater a questão. Mas Joaquim Barbosa já defendeu 
a publicação das biografias não autorizadas. Como o 
STF vai decidir o imbróglio?

Existe a possibilidade de a ministra Cármen Lúcia 
julgar a ação (proposta pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros, questionando trecho do Código Civil 
que trata da honra e da vida privada das pessoas) antes 
de o Congresso se posicionar – o que será péssimo. 
Pois, mais uma vez, o Legislativo não cumprirá o seu 
papel e dever. É a judicialização da política.

Como o discurso de Luiz Ruffato, a ausência de 
Paulo Coelho e as críticas à seleção dos escritores pela 
ausência de negros e aos R$ 18,9 milhões investidos 
na Feira de Frankfurt foram encarados pelo governo?

O Brasil entrou na fita. Não sei se da melhor ma-
neira, mas certamente não como pensávamos. Segundo 
o presidente da Feira, Jürgen Boos, o Brasil deixou de 
ser um País colorido onde ninguém trabalha.

Qual a sua avaliação após um ano à frente do 
MinC?

Quando entrei no Ministério da Cultura – que é 
gigantesco, com sete entidades coligadas e oito secre-
tarias -, escolhi três prioridades. Primeiro: fazer andar 
os projetos estruturantes para a cultura que estavam 
parados no Congresso; depois, a inclusão social, uma 
marca de Dilma e Lula; e, por fim, a internacionalização 
da cultura brasileira.

Sentia falta de metas no MinC?
Não. É que entrei em um ministério enorme. Es-

tão vinculadas ao MinC a Fundação Rui Barbosa, a 
Fundação Cultural Palmares, a Ancine, a Biblioteca 
Nacional. Tive de conhecer primeiro cada uma dessas 
instituições e seus desempenhos para fazer uma ava-
liação. O mesmo fiz nas oito secretarias. São muitos 
atores no ministério. E é um povo muito diverso. Va-
mos desde as tradições populares e culturais até os 
museus muito sofisticados, passando pelo cinema e 
pelos artistas exigindo melhorias em suas condições. 
Era fundamentai que eu fizesse essa análise. Só de-
pois disso – e levando em conta que teria dois anos 
para conseguir fazer algo – me perguntei: quais são os 
projetos fundamentais? O primeiro: o Sistema Nacio-
nal de Cultura, que estrutura a área cultural e permite 
que União, estados e municípios tenham um eixo de 
passagem de recursos.
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De que forma?
Fazendo com que cada cidade, mesmo aquelas 

com 10 mil habitantes, tenha um plano de cultura e uma 
organização cultural para funcionar como um fundo. A 
ideia é obrigar as cidades a discutirem um plano de 
cultura para que, a partir disso, possam ter recursos 
do Ministério da Cultura. É um plano estrutural muito 
importante para a próxima década.

Esse plano não existia?
Não. Todo mundo quer os recursos, mas o mi-

nistério não sabe como dar. Não é isonômico, há os 
que pedem com mais poder e os com menos poder 
– ou com mais ou menos influência. Além do Sistema 
Nacional de Cultura, tinha de aprovar o Vale Cultura – 
porque é estruturante para a cultura e pode ser a mar-
ca do governo Dilma. É, até agora, o que o diferencia 
do governo Lula.

Quais eram as prioridades no Congresso Na-
cional?

Havia uma demanda da classe artística, há muitos 
anos, em relação à fiscalização do Ecad. No começo 
de julho, conseguimos aprovar a lei que muda as re-
gras no Ecad. E, há alguns dias, foi aprovada a PEC 
da Música, que isenta de impostos a produção de CDs 
e DVDs de artistas brasileiros. Depois de pensar nos 
projetos estruturantes para a cultura e nos que estavam 
parados no Congresso, fui para a inclusão social. Foi 
aí que percebi que a Lei Rouanet não atendia grupos 
pequenos. Daí fizemos os editais para os grupos que 
não tinham acesso à lei.

Como aconteceu com a moda?
Sim. Mas também estou falando de editais para 

negros, mulheres, ciganos e povos indígenas.
Não é uma forma de preconceito? Pegar mino-

rias e destacá-las?
Não. Porque não se pode tratar diferentes como 

iguais. Olhei para a Rouanet e vi que essas minorias 
raríssimas vezes conseguem ter um projeto aprovado. 
E mais: quando o projeto é aprovado, não conseguem 
captar o dinheiro. Ninguém quer patrocinar projetos 
LGBT, por exemplo. Ninguém quer patrocinar uma 
produção negra. Eles não conseguem ter acesso aos 
que decidem os projetos nas empresas.

O Vale Cultura começou a vigorar este mês. Como 
está a adesão das empresas?

Já temos 11 operadoras de cartões de crédito 
inscritas e abrimos inscrições para as empresas. Este 
ano será de promoção e divulgação. O programa ainda 
é novo para as pessoas, para as empresas e já esta-
mos no final do ano.

É momento de implantação.
É hora de as pessoas começarem a entender 

do que se trata de ele ser discutido em negociações 

coletivas. As empresas estão começando a aderir e 
comecei a ter a percepção – que não sei se será certa 
– de que as empresas simples e de lucro presumido 
serão as que mais vão aderir.

Por quê?
Comecei a ver pequenos empresários, como do-

nos de padarias, dizendo que seus funcionários pedi-
ram “esse Vale Cultura”. O patrão resolve dar porque 
são R$ 50 não tributados.

O Vale Cultura será a grande bandeira de sua 
gestão?

A grande bandeira foi aprovar a estrutura de leis 
da cultura que estavam no Congresso havia oito anos 
e não passavam. Isto, sim, é uma grande marca, uma 
grande conquista.

Embora a moda tenha sido incluída na Lei Rou-
anet, nomes como Pedro Lourenço, Alexandre Her-
chcovitch e Ronaldo Fraga não conseguiram captar 
recursos para seus desfiles. O que deu errado?

Não deu errado. Mas acho que, com o fato de 
a moda ter sido incluída na Rouanet, se criou uma 
discussão muito boa sobre a lei. Primeiro, foi difícil as 
pessoas entenderem que moda é cultura. As gerações, 
as décadas, os anos e os séculos passam e muita de 
sua tradução está na moda. Para entendermos como 
viviam as mulheres do século 18, olhamos para suas 
vestimentas. Veremos que não eram iguais às do sé-
culo 15 nem iguais às de hoje. E isso tem a ver com a 
evolução da condição da mulher. A moda é parte da 
cultura e nos ajuda a compreender a civilização. Mas, 
em meio à confusão, uma barreira foi quebrada.

Quando assumiu o ministério, a presidente lhe 
fez algum pedido especial?

Sim. Falou que queria a federalização do Museu 
de Brasília. Ela gostaria que ele abrigasse a coleção 
de artes de todas as estatais.

E como está esse projeto?
Tem certa resistência de opositores políticos ao 

governador (do Distrito Federal, Agnelo Queiroz), que 
acham que a proposta tem de ser votada na Câmara. 
Mas temos um projeto de construir em Brasília um mu-
seu do acervo afro-brasileiro. Será em um terreno que 
Cristovam Buarque doou para a Fundação Palmares, 
uma de nossas coligadas, quando Nelson Mandela 
visitou Brasília. Será nos moldes do Museu da Língua 
Portuguesa. E mostrará, por meio da tecnologia, a his-
tória não contada.

Fala-se que a senhora pode substituir Aloísio 
Mercadante no Ministério da Educação.

Olha, não existe a menor possibilidade de isso 
acontecer. Há um ano, assumi um compromisso com 
a cultura brasileira e com segmentos da cultura brasi-
leira. Sinto que estou fazendo um trabalho de fôlego, 



74478 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

que precisa de tempo. Espero que a presidente Dilma 
permita que eu fique até o final de 2014.

Gostaria de voltar a disputar algum cargo em 
São Paulo?

Não penso nisso.
Nem o governo do Estado?
Também não existe uma possibilidade no gover-

no do Estado. O PT já tem candidato, é o meu candi-

dato (Alexandre Padilha). Acho que ele poderá fazer 

um excelente governo – tem capacidade de ampliar 

alianças e também uma experiência muito interessante 

em diferentes setores. Espero ajudá-lo, suar a camisa 

para ele ganhar. Não sou candidata.

/SONIA RACY E THAIS ARBEX
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, a solici-
tação de V. Exª será atendida na forma do Regimento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Pedro Taques, 
pela ordem.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Desculpe-me, eu interrompi o senhor. O 
senhor estava falando, eu peço desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Eu apenas comuniquei ao 
Senador Eduardo Suplicy que a solicitação dele será 
atendida na forma do Regimento. 

Tem a palavra V. Exª. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado.

Sr. Presidente, apenas quero lamentar o faleci-
mento do Deputado Federal Homero Pereira.

Ele foi Coordenador da Bancada do Estado de 
Mato Grosso no Congresso Nacional; Secretário de 
Agricultura, no Governo Jayme Campos; Secretário 
de Agricultura, no Governo Maggi; Deputado Esta-
dual; Deputado Federal; Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado de Mato Grosso; e Presidente 
da Frente Parlamentar da Agricultura. 

Registro a morte deste mato-grossense, deste 
grande Parlamentar que defendia os interesses do 
setor produtivo e do Estado do Mato Grosso, aqui, no 
Congresso Nacional.

O Estado de Mato Grosso lamenta a morte deste 
grande brasileiro.

Eu gostaria que, na forma regimental, a família 
enlutada seja comunicada desta manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Pedro Taques, a 
Mesa aguarda o requerimento formal de V. Exª, que 
será atendido na forma regimental.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem.

Eu queria me associar à manifestação do Sena-
dor Pedro Taques, considerando o fato de que o De-
putado Homero Pereira foi um dos líderes da Frente 
Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional. 
Ele teve um papel muito relevante na conciliação de 
vários temas, alguns conflitantes, no debate em defesa 
do setor agropecuário brasileiro. 

Então, da mesma forma do Senador Pedro Ta-
ques, eu queria, como Senadora de um Estado de 
grande presença e expressão agrícola, apresentar 
também as condolências à família e ao Estado do Mato 
Grosso, que perde um grande Parlamentar. 

Obrigada, Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, V. Exª 
igualmente ao Senador Pedro Taques serão atendidos 
na forma do Regimental.

E me pede agora a palavra, como Líder, o Sena-
dor Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei mui-
to breve, mas não poderia deixar de assumir a tribuna 
esta tarde, após o anúncio do primeiro leilão após o 
novo sistema, o sistema de partilha, o leilão do Cam-
po de Libra, vencido por quatro grandes empresas, 
um consórcio formado por Petrobras, por empresas 
estatais chinesas, pela Shell e pela Total. 

O futuro vai dizer. No futuro, saberemos se o 
modelo construído pelo Brasil foi o melhor, se a forma 
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como foi licitado o Campo de Libra foi a mais adequada. 
O fato é que nós já temos o resultado desse leilão. E, 
como foi anunciado, eu ouvia a Senadora Ana Amélia 
pela Rádio Senado, a parcela destinada à União é de 
41,5% do lucro do óleo excedente. 

Mas eu quero me referir à questão do Campo de 
Libra e à questão do pré-sal, virando a página a partir 
da realização do leilão. 

São três temas que eu considero da maior im-
portância.

No ano passado, na Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, o 
Senador Aloysio Nunes estava presente quando, em 
função do vazamento provocado pela empresa Che-
vron, nós fizemos uma audiência pública para saber as 
providências que o Governo estava tomando no que 
se refere à elaboração de um plano de contingência. 

Hoje, o Globo noticia que, embora 16 ministérios 
já tenham trabalhado nessa proposta, essa proposta 
encontra-se engavetada no âmbito da Casa Civil da 
Presidência da República. E nós aqui queremos ma-
nifestar a nossa preocupação.

O pré-sal, nós sabemos, exige uma tecnologia 
nova, tecnologia que está sendo utilizada pela primeira 
vez agora, e são grandes profundidades. É muito im-
portante ter um plano de contingência e que a popu-
lação tenha conhecimento desse plano, que ele seja 
divulgado com a maior transparência possível e que 
seja submetido à análise criteriosa de técnicos que 
entendem do assunto, para que não corramos risco 
de acidentes graves que possam trazer prejuízos am-
bientais graves, à população brasileira e ao meio am-
biente brasileiro.

Então, esta é a primeira grande questão: a ne-
cessidade desse plano de contingência. O Congresso 
precisa cobrar isso, é preciso que o Governo apresen-
te, de forma muito transparente à sociedade brasileira, 
qual é o plano de contingência.

O Congresso – e esse é o segundo ponto – apro-
vou, recentemente, a destinação de 75% dos recursos 
dos royalties do pré-sal para educação e 25% para 
saúde; e, do fundo social, do capital do fundo social, 
metade para investimentos em educação e saúde.

Eu também ouvia o Senador Cristovam Buarque 
dizer sobre o que o Brasil precisa para, efetivamente, 
dar um salto de qualidade na educação, para efetiva-
mente fazer com que a nossa população tenha acesso 
a uma educação de qualidade para que o Brasil possa 
agregar valor à sua produção, possa agregar valor à 
nossa formação humanista. E, embora reconhecendo 
que a previsão de faturamento dos recursos do pré-
-sal é algo em torno de 10% do total, é fundamental 
garantir que efetivamente esses recursos não apenas 

sejam investidos em educação e, parte, na saúde, mas 
que se tenha a preocupação com a qualidade da apli-
cação desses recursos. 

Nós temos consciência clara de que não basta, 
para melhorar a qualidade da educação, ter um volume 
maior de recursos. Isso é importante, é necessário e, 
eu diria mais, isso é indispensável. Mas tão importante 
quanto a ampliação...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – ...do volume de recursos a se-
rem investidos na educação é a qualidade da utilização 
desses recursos.

Esse debate tem que ser feito de forma perma-
nente no Senado Federal. 

Neste momento, nós estamos discutindo o Plano 
Nacional de Educação, já com algum atraso – porque 
originalmente era para esse plano entrar em vigor em 
2011. Mas é fundamental que esse tema esteja per-
manentemente na pauta do Congresso Nacional, no 
sentido de o Senado acompanhar a boa qualidade da 
aplicação dos recursos públicos em saúde, para que 
efetivamente nós possamos dar esse salto de quali-
dade, que é o salto que vai garantir a redução das de-
sigualdades sociais no País em médio prazo.

E, finalmente, eu gostaria de colocar uma terceira 
preocupação que tenho e que sinto desde que foram 
anunciadas as grandes descobertas do pré-sal. 

Senador Cristovam, eu estava como Secretário 
de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, Senado-
ra Ana Amélia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
e eu me lembro quando a Câmara dos Deputados, 
através de sua Comissão de Altos Estudos, fez um 
trabalho sobre o potencial do biodiesel. Lembro-me do 
entusiasmo do então Presidente Lula com o biodiesel, 
do entusiasmo do Brasil com a agroenergia. Foi nesse 
período que foi criado o Centro da Embrapa Agroe-
nergia, aqui, em Brasília, que tem como plataformas 
tecnológicas o biodiesel, o etanol, as florestas ener-
géticas. E, efetivamente, o que sentimos foi que, após 
o pré-sal, houve certa redução do entusiasmo e dos 
investimentos no que se refere ao desenvolvimento 
de novas tecnologias e de novos conhecimentos em 
relação à agronergia. 

E eu digo que a agroenergia é o nosso pré-sal 
verde, é o nosso pré-sal permanente. Hoje o Brasil já 
desenvolveu tecnologias para o etanol, mas temos 
que desenvolver tecnologias para o etanol de segun-
da geração, para o etanol a partir da biomassa, para 
o biodiesel, enfim, nós temos um horizonte enorme, 
um potencial enorme que não pode ser desperdiçado, 
não pode ser abandonado, não pode ser arrefecido em 
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função do pré-sal, que é a área de agroenergia, que, 
como disse, considero o nosso pré-sal verde.

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

Senador Rodrigo Rollemberg, o Governo não pode re-
clamar de V. Exª, que é o principal cabo eleitoral aqui 
da candidatura Eduardo Campos à sucessão em 2014. 
V. Exª ocupa a tribuna, com a responsabilidade de um 
Parlamentar com independência em relação ao Gover-
no, para aplaudir o resultado desse leilão e chaman-
do a atenção para questões pontuais. Aliás, eu queria 
até fazer referência que, da mesma forma como V. Exª 
manifesta preocupação sobre o plano de contingência, 
usei a tribuna, no início desta tarde, lembrando exata-
mente essas questões que são muito preocupantes. 
Também deve ser considerada a forma como vai ser 
operada a exploração do pré-sal, os tipos de equipa-
mentos que eventualmente poderão impactar sobre 
a questão ambiental nos aspectos relacionados aos 
planos de contingência, que é exatamente a questão 
do risco de algum vazamento. Não estamos aí fazen-
do o canto da sereia. É apenas uma precaução, que é 
necessária e devida. O Ministério de Minas e Energia 
deve levar em conta essas questões que estão ainda 
aguardando uma definição desse marco, em relação 
não só ao Ministério, mas também ao Gabinete Civil 
da Presidência da República. Então, vejo que o Go-
verno não pode reclamar de V. Exª como cabo eleito-
ral de Eduardo Campos aqui, nesta Casa. E também 
as preocupações sobre o uso desse dinheiro, desse 
recurso não para fazer um caixa único, mas para apli-
car nas áreas essenciais, que são educação e saúde, 
como já foi definido por esta Casa e, agora, no âmbito 
do debate do Plano Nacional de Educação. Então, eu 
queria cumprimentá-lo pela manifestação, diante da 
relevância que esse tema tem para o interesse nacio-
nal, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana 
Amélia.

Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/

PDT – DF) – Senador Rodrigo, hoje era para ser um 
dia de festa no Brasil: o dia em que o Brasil dá início 
ao sonho vendido nos últimos anos, mais de cinco 
anos, de que seremos um grande produtor de petró-
leo. Aparentemente, não há muito o que comemorar. 
Onde estavam as empresas que produzem petróleo 
no mundo? Fugiram desse leilão?! Onde nós erramos 
que não conseguimos atrair todos os grandes grupos 
para explorar esse petróleo? Será que as reservas es-
tão superdimensionadas, e eles têm informações que 
lhes permitem não correr riscos, pagando o bônus de 

assinatura de R$15 bilhões, preferindo ficar de fora? 
Será que é a dificuldade tecnológica de buscar petróleo 
a cinco mil metros abaixo do mar e mais dois abaixo 
da terra e do sal? Será que é o medo do preço do pe-
tróleo daqui a alguns anos, graças à substituição de 
petróleo por outras fontes energéticas? Ou será que é 
o medo do impacto ambiental de buscar petróleo numa 
profundidade tal em que não há grandes experiências 
no mundo, o que pode permitir vazamentos que levarão 
a prejuízos muito grandes das empresas? O fato é que 
hoje era para estarmos na rua, comemorando como 
se fosse a Copa do Mundo, e na verdade as pessoas 
estavam na rua tentando impedir o leilão. E agora creio 
que o próprio Governo está frustrado com o resulta-
do. Além disso, aquilo com que a gente sonha, que é 
colocar esse dinheiro na educação, neste momento 
não vai haver. Os R$15 bilhões que o consórcio que 
venceu deve colocar pela assinatura não vão para a 
educação; esse dinheiro vai para o superávit fiscal. Ele 
pode até vir a ser tratado como royalty no futuro, mas 
ponham futuro longo nisso! Mas o que eu quero aferir 
é o que acontece quando um país descobre petróleo 
e, por isso, começa a abandonar outras alternativas. 
Se olhar bem, não há um país realmente rico, tirando 
os Estados Unidos, que tenha sido grande produtor 
de petróleo – mesmo os Estados Unidos são impor-
tadores. Não há, porque, como dizia Celso Furtado, o 
petróleo gera uma maldição.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Você se acostuma tanto com 
isso que deixa de fazer o dever de casa. Países pobres 
tiveram de investir em educação, porque precisavam 
criar ciência e tecnologia. Os países que têm petróleo 
compram ciência e tecnologia. Países pobres tiveram 
que se industrializar, como o Brasil inclusive, até des-
cobrir o Pré-sal. Países que têm petróleo não precisam 
se industrializar; compram lá fora com esse dinheiro. 
Nós estamos correndo risco, se tiver muito petróleo, 
de relaxar com as fontes alternativas, como o senhor 
falou, relaxar com a industrialização e relaxar mesmo 
com a educação, ainda que tendo dinheiro para ela, 
porque já estamos mentindo, dizendo que esse dinhei-
ro vai salvar a educação. Esse dinheiro, se tudo der 
certo – a quantidade de petróleo, o preço do petróleo, 
a tecnologia para extrair o petróleo –, não vai dar 10% 
do que a gente precisa para fazer a educação correta 
para as crianças brasileiras. Eu temo que a gente es-
teja vivendo a maldição da maldição, porque não se 
vê o resultado concreto nem mesmo desse petróleo, 
mas um país com a ilusão do petróleo. Por exemplo – 
e o senhor falou –, abandonarmos ou relaxarmos na 
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busca de outras fontes alternativas antes mesmo de 
termos uma gotinha do petróleo na mão, um realzinho 
dos royalties na mão. Eu temo muito que o Pré-sal...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) –...se transforme numa grande 
frustração do projeto de desenvolvimento brasileiro e 
até mesmo numa grande frustração no imaginário bra-
sileiro, quando, daqui a alguns anos, talvez – e pode 
ser que leve muitos –, alguém faça a análise, dizendo: 
“Ali está um ponto que não foi positivo; ao contrário, 
apesar de toda a riqueza que existia, nós não teremos 
muito o que comemorar.”

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cris-
tovam. Agradeço a V. Exª e agradeço à Senadora Ana 
Amélia.

Quero registrar que votei com entusiasmo, com 
convicção, pela adoção do sistema de partilha, por 
entender que o sistema de partilha para o Pré-sal 
atende mais ao interesse nacional do que o sistema 
de concessões.

Agora manifesto a minha preocupação com as 
informações que circularam antes deste leilão, de que 
os dados da Petrobras foram acessados pelo governo 
americano, o que poderia dar condições privilegiadas. 
As empresas americanas não participaram desse pro-
cesso, não sei se em função dessas informações, o 
que levou essas empresas a não participar.

Eu quero registrar que o futuro vai dizer se efe-
tivamente a forma como foi licitado o campo de Libra 
atendeu ao interesse nacional. Espero que sim. Espero 
que, daqui a alguns anos, reconheçamos que essa foi 
a forma melhor, a forma adequada. O fato é que ele 
está licitado.

A minha preocupação, neste momento, é com o 
que vai acontecer daqui para frente. Como será o pla-
no de contingência? Eu lembrava, Senador Aloysio, 
que V. Exª, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, arguiu os 
representantes sobre os planos de contingência. O fato 
é que, no momento em que o Brasil licita um campo 
de uma grandeza extraordinária, nós não temos esse 
plano de contingência.

O Governo precisa vir a público para mostrá-lo, 
submetê-lo ao crivo de autoridades técnicas no as-
sunto, porque estamos falando de uma questão muito 
grave. Nós não podemos transformar uma riqueza em 
potencial, uma potencial riqueza como é o petróleo do 
pré-sal no risco de haver um desastre ecológico.

Precisamos cuidar da boa aplicação do recurso. 
É um recurso significativo, um recurso que tem con-

dições de contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação. Mas não basta termos muitos recursos. A 
boa aplicação, a boa gestão desse recurso é tão im-
portante quanto o próprio recurso para que os resul-
tados sejam os esperados.

Não podemos arrefecer em relação à política 
nacional de apoio à agroenergia, à política nacional 
de apoio ao etanol, de desenvolvimento científico e 
tecnológico do etanol, da agroenergia.

E quero aproveitar este momento para fazer uma 
homenagem a todos os cientistas brasileiros que rece-
beram hoje o prêmio Mérito Científico e, de uma for-
ma especial, eu quero, ao tratar do tema agroenergia, 
homenagear o meu amigo Silvio Crestana, com quem 
tive a oportunidade, Senador Aloysio Nunes – ele é 
seu conterrâneo –, de conviver no Fundo Setorial do 
Agronegócio.

Na minha sala, numa reunião entre mim, o Silvio 
Crestana e o Ministro Alysson Paulinelli, o Silvio Cres-
tana pegou um mapa do Brasil, fez um círculo na região 
central do País e disse que ali seria o grande poten-
cial de crescimento do Brasil nos últimos anos a partir 
da energia. O grande sonho da Embrapa, um sonho 
compartilhado pelo então Ministro Roberto Rodrigues, 
era a construção do centro da Embrapa Agroenergia. 
E nós saímos dali para uma reunião do Fundo Setorial 
do Agronegócio. Eu era o Presidente, representando o 
Governo, Silvio Crestana representava a comunidade 
científica e o Ministro Alysson Paulinelli representava 
o setor produtivo.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – E eu disse então: por que nós 
não pegamos o recurso do Fundo do Agronegócio e, 
ao invés de dispersarmos em vários projetos, vamos 
iniciar a construção do Centro da Embrapa Agroener-
gia? E ali, naquele momento, conseguimos os primei-
ros 20 milhões para construção do Centro da Embra-
pa Agroenergia, que hoje é uma realidade aqui, no 
Distrito Federal.

Mas entendam, eu percebia das autoridades 
brasileiras muito entusiasmo pelo programa de agro-
energia, pelo programa de biodiesel, e, após as des-
cobertas do pré-sal, vi arreferecer esse entusiasmo. 
E peço que não arrefeça, para que o Brasil possa, 
efetivamente, se transformar também numa grande 
potência em agroenergia. Como eu digo, o nosso pré-
-sal verde é a agroenergia.

Esse registro, eu gostaria de fazer na tarde de 
hoje, agradecendo a V. Exª, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste ins-
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tante, ao Senador Pedro Simon, que havia permutado 
com o Senador Eduardo Suplicy.

Senador Pedro Simon, com a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram tantas as 
festas, alegrias, manchetes, foi tão grande o otimismo 
com o nosso petróleo descoberto no mar, o Lula teve 
tanta capacidade de vender um novo Brasil que eu, 
naquela altura, naquela época, imaginava que, quan-
do acontecesse o dia de hoje, seria feriado nacional. 
Sinceramente, eu acho que deveria ser feriado nacio-
nal, porque o Brasil com seus tantos bilhões entrava 
como grande produtor de petróleo e mudava o Brasil.

O Professor Cristovam já imaginava, em seus pro-
nunciamentos fantásticos, se isso ia para a educação. 
E indo para a educação equacionava o problema prin-
cipal, porque o povo com educação encontrava o seu 
caminho. Outros já achavam que o maior percentual 
deveria ir para a saúde, porque primeiro a saúde. Mas, 
afinal, saúde, educação é praticamente a mesma coisa.

E, hoje, o Rio acorda com tropas militares, tropas 
do Exército, um clima de guerra cercando o local onde 
ia ser feita a decisão. E, na verdade, na verdade, não 
se sente, nem nas manchetes dos jornais nem nas no-
tícias que estão saindo, aquela alegria, aquele festival 
espetacular que deveria ter ocorrido.

O Governo não conseguiu esclarecer como devia 
uma matéria tão importante quanto esta.

Eu olhava, acompanhava o debate, mas quero 
confessar que passei a olhar e a me preocupar quando 
o Sr. Gabrielli, Presidente da Petrobras durante os oito 
anos do Lula, começou a dizer que era contra, que era 
radicalmente contra, que não podia ser, que tinha que 
mudar, participou de reuniões de petroleiros contra e 
foi de uma clareza total e absoluta contra.

Eu acredito, eu imagino que a Presidente Dilma 
deve ter falado com o Sr. Gabrielli. Eu acredito que a 
Presidente Dilma deve ter chamado o Sr. Gabrielli e a 
atual Presidente da Petrobras, ouvido os dois conver-
sarem e tirado alguma conclusão. Mas, se me guiar 
pela imprensa, pelo noticiário, isso não aconteceu. Não 
houve nenhuma resposta do Governo ao Sr. Gabrielli. 
Não houve nenhuma explicação a ele, dizendo que 
ele estava errado. E, até ontem, ele continuou firme, 
apelando que estava errado e que deveria suspender.

Nós aqui, três Senadores, entramos com ação 
judicial. Foram várias as ações. E entramos com uma 
ação aqui no Supremo, pedindo uma decisão no sen-
tido de trancar enquanto não houvesse uma decisão 
do Congresso Nacional sobre uma matéria como essa.

Eu acho engraçado. Lá nos Estados Unidos, du-
rante 16 dias, a Câmara – não o Senado, nem o Con-

gresso, a Câmara – praticamente parou os Estados 
Unidos, porque não aceitava a votação do Orçamento 
e, com isso, amarrou as mãos de Obama. Achei cora-
gem do Obama! Queriam mudar as modificações feitas 
no programa de saúde, e o Obama bancou. Os repu-
blicanos, ainda que por tempo determinado, até final 
de ano, deixaram um milhão de funcionários públicos, 
que agora voltaram, sem poder trabalhar porque não 
havia dinheiro. O Congresso pôde fazer isto: parar os 
Estados Unidos.

Nós aqui, com o projeto que entramos, a Mesa do 
Senado o mandou para três Comissões, o Presidente 
da Comissão de Justiça o levou para casa. Lá se vão 
dez dias que nós entramos, o leilão foi hoje e ainda 
não o trouxe de casa e não indicou relator. Uma ma-
téria como essa, com a importância que tem, de não 
sei quantos bilhões de dólares, o Senado não toma 
conhecimento se deve ou não deve fazer.

Olha, foi uma decisão muito importante. Eu creio 
que, como dizem muitos, o Governo fez uma forma di-
ferente de privatizar. O nome foi outro, mas foi a mes-
ma coisa. E foi uma forma – eu diria até – de lavar as 
mãos. Ficar nas mãos da Petrobras que buscaria, de-
bateria, orientaria, decidiria, comandaria... Isso daria 
muito trabalho. 

O Governo preferiu, a rigor, lavar as mãos. Eu 
gostaria de saber se a China ficar no comando, e esses 
bilhões de litros de petróleo estiverem nas mãos dela, 
se ela fará alguma fábrica no Brasil. As bases que hoje 
estão sendo feitas em Pernambuco e no Rio Grande 
do Sul continuarão sendo feitas no Brasil ou serão fei-
tas lá? As refinarias serão feitas aqui no Brasil ou lá? 
Se esse petróleo fosse industrializado aqui no Brasil, 
seria impressionante o crescimento, a mão de obra, o 
desenvolvimento que acarretaria. Mas o importante é 
que essa discussão não foi feita com o povo, não foi 
feita com a sociedade, não foi feita com o Congresso 
Nacional. Foi tomada, na lei ou na marra. Praticamen-
te, eu diria que foi feita na marra.

Qual será o próximo passo? Essa é a grande 
pergunta. O que será feito? A imprensa toda estava na 
expectativa de ver o pensamento do Lula. Eu também.

É verdade que há um aspecto interessante a ser 
analisado. A Petrobras, quando presidida pelo Sr. Ga-
brielli, tinha uma manchete positiva por dia – desco-
berta, mais petróleo. Diariamente, eram notícias posi-
tivas de que a nossa Petrobras ia muito bem, obrigado. 
Saiu o Sr. Gabrielli. Eu confesso que tinha restrições, 
na gestão do Sr. Gabrielli, ao número exagerado de 
políticos, de homens estranhos à Petrobras que foram 
colocados lá – um do PMDB, o outro presidente do 
PCdoB, outro indicado pela CUT. Politizaram. Mas a 
verdade é que quando assumiu a atual presidente é 
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que as notícias foram mudadas e se viu o espetacular 
entendimento entre o Brasil e a Venezuela. Nunca se 
falou da necessidade de o Brasil – necessidade, não 
digo, determinação – fazer uma refinaria em Recife. Foi 
feita uma aliança com a Venezuela: 50% Petrobras, 50% 
Venezuela. Está sendo feita, um preço infinitamente 
superior ao do início só pelo Brasil, a Venezuela não 
botou um centavo. E notícias como essas se espalha-
ram pelo Brasil. Negativas. 

Eu fico a me perguntar qual o motivo da urgên-
cia, de correr, correndo feito doido, a não ser um, é 
claro: a Presidenta precisa que esse negócio esteja 
em andamento para daqui a seis meses já sair uma 
manchete enorme que sirva de manchete para o início 
da campanha eleitoral. Isso é verdade! 

Se daqui a sete, oito meses ainda não tivesse 
nada, assim como ela ficou mal como a mãe do PAC 
porque, como mãe do PAC, não apareceu filho nenhum 
até agora, ela ficaria mal se até junho, julho do ano 
que vem o nosso petróleo não fosse uma realidade e 
não se pudesse falar em número concreto. E isso é 
verdade. Suspendendo o leilão, fazendo um novo de-
bate, uma nova discussão, eu não posso responder 
quanto tempo duraria. 

Não me assusta porque as coisas já estão de-
terminadas. O problema era apenas uma linha com 
relação a mudar o edital. Fazia um debate. E o medo 
da Presidente dá para sentir. É que fazendo isso ela 
não tinha a grande manchete diária para antenar para 
cima a sua candidatura. 

Então estamos vivendo hoje o grande dia da 
nova fase do Brasil no petróleo. Interessante é que 
ficou provado que o americano fez uma investigação 
escandalosa de espionagem no Brasil e na Petrobras 
e não dá para entender por que as grandes empresas 
americanas não entraram. 

Viram alguma coisa negativa? Qual é a ligação 
entre uma coisa e a outra? Manchete escandalosa: 
espionagem na Dilma e na Petrobras, além do Brasil 
todo. E quando vai ver, não entram. Inclusive estava tudo 
preparado, tudo garantido, tudo certo. E não entram.

Pois não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Sobre esse ponto, caro Senador Pedro Si-
mon, a minha impressão é de que certamente o Go-
verno do Presidente Barack Obama, tendo em conta 
que foi detectado e informado que a agência nacional 
de segurança dos Estados Unidos havia efetivamen-
te obtido informações a respeito da Petrobras, e ob-
viamente a respeito do leilão, que era um dos assun-
tos mais importantes, deve ter sugerido às empresas 
norte-americanas que deixassem de participar desse 
leilão para não criar uma situação de embaraço extre-

mamente difícil. É a hipótese que eu formulo. Sei que 
o Senador Aloysio Nunes poderá discordar, mas me 
parece de bom senso, para evitar um problema maior 
nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. É a 
minha apreciação diante da pergunta que V. Exª faz. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – A pureza dos sentimentos de V. Exª já é co-
nhecida. Mas achar que o americano tem escrúpulo 
e por essa ou por aquela deixará de fazer o que mais 
interessa a ele...

Fizeram o pior, que é a espionagem. Depois, saiu, 
então vamos ver, é meio difícil.

Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/

PSDB – SP) – Obrigado, Senador Pedro Simon. Eu 
também não compartilho dessa visão, digamos, dete-
tivesca do processo de leilão expressa pelo Senador 
Suplicy. Mesmo porque seria supor, para dar credibili-
dade a essa versão, que o Presidente Barack Obama 
tivesse poder de ingerência sobre uma empresa pe-
troleira americana dessa natureza: “Olha, o negócio é 
bom, mas não vá lá não, porque pode nos atrapalhar 
diplomaticamente.” Se o negócio fosse bom, as empre-
sas americanas viriam. O problema é que as condições 
que cercavam esse leilão, e V. Exª elencou algumas 
delas, tornavam o negócio nebuloso demais para que 
as grandes empresas petroleiras resolvessem entrar 
nesse empreendimento. Acho que é apenas isso.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu concordo plenamente com V. Exª. Aliás, hoje 
os jornais estão dizendo que também está provado que 
os Estados Unidos fizeram espionagem total e comple-
ta no ex-Presidente do México. De todos os dados lá, 
sim; e dizem que com relação ao petróleo. O petróleo, 
lá no México – também descobriram uma área lá meio 
igual à nossa – e o americano investigou de todas as 
maneiras. Por isso eu concordo com V. Exª.

Eu até, quando o Obama ganhou, eu, ingenu-
amente, que nem o Suplicy, achei que as coisas iam 
mudar nos Estados Unidos. O homem fez uma cam-
panha tão espetacular, tão bonita, e hoje, nas pesqui-
sas, como nunca, os partidos e os presidentes estão 
lá embaixo na credibilidade popular. 

Eu acho, Sr. Presidente, que nós devemos convo-
car, com urgência urgentíssima, a direção da Petrobrás 
para uma reunião aqui, uma convocação no Congres-
so Nacional. E acho que isso deve ser feito logo para 
que a gente tome conhecimento realmente de como 
foi feito, e do que aconteceu. Procurarei alguns Líde-
res e o presidente da Comissão de Economia, de um 
modo especial, para fazer essa convocação. Acho que, 
encerrado o leilão, a vinda da presidente e de quem 
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mais for interessante deve ser feita para nós vermos 
o que podemos fazer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 

– SP) – Sobre essa sugestão, estou de pleno acordo, 
Presidente. Senador Pedro Simon, que possamos ouvir 
a Presidenta Graça Foster, quem sabe até num diálogo 
com o ex-Presidente Gabrielli e o Diretor Ildo Sauer, 
que manifestou críticas à forma como foi feito o leilão.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB 
de São Paulo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, finalmente, depois de cinco 
anos de adotado o modelo de partilha, que mudou o 
marco regulatório anterior da exploração do petróleo 
no Brasil, que era o modelo de concessão, foi realiza-
do o primeiro leilão do pré-sal, para se extrair petróleo 
de uma reserva cujo volume seria equivalente ao total 
das reservas comprovadas do Brasil até hoje. O leilão 
do campo de Libra do pré-sal, que se situa no fundo 
do mar, a seis, sete, oito quilômetros.

Terá sido um furo n’água, Sr. Presidente? Será 
que a expressão furo n’água se aplica ao resultado 
desse leilão? Entendo que sim, infelizmente.

Furo n’água porque o Governo, quando anunciou 
a licitação do campo de Libra, lembram-se todos, previa 
que 40 grandes empresas participariam do certame. 
Previa o Governo uma disputa a tapas, pelas grandes 
empresas, por essa que é uma reserva imensa de pe-
tróleo, e de bom petróleo. Acontece que, na fase de 
inscrição, quando começa o processo propriamente 
dito da manifestação de interesse das empresas pela 
licitação, das 40 esperadas pelo Governo, apenas 11 
se apresentaram.

Lembro-me dos comentários aqui no Senado 
desta frustração: 40 empresas, e apenas 11 se apre-
sentaram.

Hoje, algumas horas atrás, apenas um consór-
cio efetivamente participou do leilão. Então, saímos de 
uma expectativa de 40 empresas para chegar, como 
resultado final, a um único consórcio.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS. 
Fora do microfone.) – Parece que o Ministro de Minas 
e Energia sabia e disse: “mesmo com um só.”.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Isso. Lembra-me o Senador Pe-
dro Simon que o Ministro de Minas e Energia, nessa 
determinação férrea de fazer o leilão a qualquer pre-

ço, custe o que custar, paguem o que pagarem, dis-
se: “Nós faremos o leilão.” Disse o Ministro de Minas e 
Energia: “Ainda que apareça um único consórcio, nós 
faremos o leilão.”.

Foi o que infelizmente aconteceu. Infelizmente 
por quê? Porque o critério de julgamento do vencedor 
seria o volume de óleo a ser entregue pelo consórcio 
vencedor à União. Qual é o percentual do volume pro-
duzido a ser entregue para União?

O Governo estabeleceu esse patamar em 41,65% 
do total do volume de petróleo, da produção de pe-
tróleo a ser entregue para União. Qual foi a proposta 
desse único consórcio vencedor? Foi esse patamar 
mínimo de 41,65%.

Ora, é um furo n’água.
E não vamos culpar o presidente Barack Obama, 

que está nos Estados Unidos envolvido com outras 
questões e nem tem ele a ingerência que se supõe 
para dizer que uma determinada empresa participa ou 
não participa de licitação pelo mundo afora.

As empresas não entraram porque o negócio 
era nebuloso. Bem que tentaram. Houve uma tentati-
va, aliás, noticiada pela imprensa, da formação de um 
consórcio envolvendo a Shell, uma empresa indiana, 
a ONGC, e uma empresa francesa, a Total. Esse con-
sórcio tentou se viabilizar, até os últimos momentos, 
mas, infelizmente, não conseguiu ficar de pé. A Shell 
e a Total acabaram participando do consórcio lidera-
do pela Petrobras. Com isso, o grau de concorrência 
ficou lá embaixo, no chão, tão baixo quanto o pré-sal.

O Senador Pedro Simon se indagava – e inda-
gava a todos nós – sobre o que justificaria essa pres-
sa quando o próprio ex-Presidente da Petrobras, Ga-
brielli, advertia para os riscos de se fazer o leilão nas 
condições em que ficava evidente o pouco interesse 
das empresas?

Tenho para mim, Senador Pedro Simon, que o 
interesse do Governo não é a produção do petróleo; 
o interesse do Governo é a produção de superávit pri-
mário. O Governo precisava desesperadamente não 
era de uma plataforma eleitoral para a reeleição da 
Presidente Dilma – para isso o Governo tem imagina-
ção suficiente para encontrar aos montes –, precisava 
dos R$15 bilhões nos cofres da União, pagos a título 
de bônus de assinatura pelo consórcio vencedor, para 
poder ostentar um superávit primário – digamos – me-
nos ruim. Esse era o interesse do Governo; interesse 
de curto prazo, como tem sido, aliás, a marca desta 
gestão; interesse de curto prazo.

Agora, nos perguntamos: por que não houve in-
teresse que se esperava das empresas? Penso, meu 
caro Senador Pedro Simon, que essa história da es-
pionagem ainda precisa ser demonstrada – e aí nós 
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temos uma Comissão de Inquérito presidida pela nossa 
querida Senadora Vanessa Grazziotin –, mas eu não 
creio muito nessa história, não.

Tivemos aqui, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, a presença da Presidente da Agência Nacional 
do Petróleo, a Drª Magda Chambriard, que me causou 
uma excelente impressão. Ela demonstrou, de maneira 
muito singela, os dados que são necessários para que 
uma empresa, qualquer que seja ela, forme o seu ju-
ízo sobre a viabilidade de uma exploração são dados 
disponíveis. A Agência Nacional do Petróleo, aliás, tem 
todo o interesse em que eles sejam divulgados ao má-
ximo, exatamente para suscitar interesse de empresas 
na exploração do petróleo brasileiro.

Ela disse que qualquer empresa pode ter acesso 
pela internet à base de dados e, se quiser dados com-
plementares àqueles que são oferecidos ao público, 
sem nenhuma restrição, tem que pagar uma quantia 
mínima e obter esses dados. Não precisaria uma em-
presa americana contratar um espião para vir catar 
dados e informações que poderia obter legitimamente 
e depois dispor de um material que não poderia utili-
zar. Não acredito.

Penso que houve um problema sério na mudan-
ça das regras que regiam a participação de empresas 
públicas ou privadas na exploração do petróleo bra-
sileiro. As regras, do modelo anterior de concessão, 
exatamente o modelo que permitiu que o ex-Presidente 
Lula, no dia 21 de abril de 2006, na inauguração da 
plataforma P-50, pudesse mergulhar as mãos no pe-
tróleo e repetir o gesto de Getúlio Vargas, em 1952, 
anunciar que o Brasil estava às portas da autossufi-
ciência de petróleo, em 2006. Mas bastou que fosse 
anunciada a descoberta, pelo corpo técnico magnífico, 
extraordinário da Petrobras, da reserva do pré-sal para 
que o Governo mudasse as regras do jogo, em 2007. 
E o resultado é que transcorreu esse tempo todo sem 
que houvesse um único leilão.

Uma mudança das regras do jogo em que nós 
estávamos ganhando, e o resultado é a incerteza. E 
dinheiro de empresa forte não entra num cenário de 
incerteza. É preciso um mínimo de clareza no funcio-
namento das regras para que uma empresa de grande 
porte possa entrar. Aí começam as dúvidas.

Terá a Petrobrás efetivamente condições de ban-
car a participação dela de 30% no empreendimento? 
Uma empresa que, segundo o relatório da Merrill Lyn-Merrill Lyn-
ch, está hoje entre as empresas mais endividadas do 
mundo? Uma empresa que perdeu valor patrimonial 
de cerca de 30% desde o anúncio do pré-sal? Não é 
porque a Petrobras tenha um corpo técnico ruim, pelo 
contrário. São pessoas que se dedicam à empresa, são 

patriotas e competentes, detentoras de um acervo de 
conhecimento invejável, que fazem inveja ao mundo.

É que a Petrobras hoje se transformou em um 
instrumento de política econômica. A Petrobras é obri-
gada pelo Governo a comprar gasolina por um preço 
de mercado no exterior e vendê-la por um preço menor 
no mercado interno. Qual é a empresa que aguenta 
um negócio desses?

Não é à toa que a Petrobras se endividou. A dí-
vida da Petrobras nesse período passa de US$50 bi-
lhões para US$180 bilhões, e há dúvida quanto a sua 
capacidade efetiva de participar com os 30% mínimos 
exigidos pelas novas regras.

Há outro complicador, que é a criação de uma 
empresa estatal, cuja criação foi aprovada no bojo da 
mudança do modelo, que é a PPSA. Uma estatal que 
é uma espécie de bedel, nomeada pelo Governo Fe-
deral para tomar conta do empreendimento. Ela vai 
supervisionar a exploração do petróleo que é extraído 
da camada pré-sal.

Essa empresa, Srs. Senadores, não coloca um 
tostão no negócio, mas tem peso de 50% do capital 
votante da empresa exploradora do petróleo e tem 
poder de veto. Ela pode decidir sobre a profundidade 
do poço, a rotação por minuto da sonda que foi con-
tratada, se a broca vai ser de diamante ou de aço. É 
o relatório de um ex-diretor da Petrobras ouvido pelo 
jornal Valor Econômico.

É uma empresa que tem poder de veto, com ca-
pacidade de decisão sobre essas minúcias técnicas. 
Como vai se comportar essa empresa? Como vai ser 
constituída? Será que vai ser constituída por pessoas 
de saber inequívoco, de capacidade técnica inques-
tionável ou vai ser ocupada a sua direção por compa-
nheiros políticos?

Há outras incógnitas. 
Será que a nossa indústria, que ficou tanto tem-

po sem encomendas, terá condições, efetivamente, de 
produzir os equipamentos necessários para atender 
ao componente nacional mínimo exigido pelas novas 
regras? Não sei.

Enfim, são questões que ficaram no ar e que 
seguramente criaram um horizonte de pouca previsi-
bilidade, e o resultado foi esse que se viu: de quaren-
ta empresas anunciadas, o número caiu para onze e, 
finalmente, um único consórcio se apresentou e aca-
bou arrematando pelo percentual mínimo de óleo/lucro 
oferecido pela União.

Espero, Sr. Presidente, que as coisas deem certo. 
Eu não tenho por que pensar o contrário, nem desejar 
o contrário; mas, pelo jeito que as coisas vão, tenho 
para mim que nós corremos um sério risco, como dis-
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se no início deste meu pronunciamento, de estarmos 
diante de um furo n’água.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a 
palavra à próxima oradora inscrita, a Presidência quer 
fazer a leitura de dois expedientes.

A Presidência comunica ao Plenário o recebimen-
to, no dia 17 de outubro do corrente, da Mensagem 

n° 123, de 2013-CN (n° 456, de 2013, na origem), da 
Excelentíssima Senhora Presidente da República, que 
encaminha ao Congresso Nacional as razões do Veto 
Parcial n° 42, de 2013, aposto ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 40, de 2013 (n° 4.280/2008, na Casa de 
origem), que “Dispõe sobre a atividade e a remuneração 
do permissionário lotérico e dá outras providências”.

São as seguintes a Mensagem e as razões 
de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Nos termos do arts. 10-A e 
104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este 
com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, 
e da Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:

Veto Parcial n° 42, de 2013 (PLC 40/2013)

Senadores

Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio ao Governo – 
PCdoB/AM) – relatora do projeto no Senado

Ana Amélia (Bloco Maioria – PP/RS)
Alvaro Dias (Bloco Minoria – PSDB/PR)
Antonio Carlos Rodrigues (Bloco União e Força 

– PR/SP) 
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados

José Guimarães (PT/CE)
Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
César Halum (PRB/TO)

A Comissão deverá apresentar o relatório sobre 
o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art. 105 
do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução n° 1, de 2013, encerrar-se-á, portanto, o 
prazo em 15 de novembro de 2013.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Finalmente, a Presidên-
cia comunica ao Plenário o recebimento, no dia 17 de 
outubro do corrente, da Mensagem n° 124, de 2013, 
do Congresso Nacional (n° 457, de 2013, na Casa 
de origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da 
República, que encaminha ao Congresso Nacional as 
razões do Veto Parcial n° 43, de 2013, aposto ao Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 83, de 2011 (n° 2.123/2007, 
na Casa de origem), que “Dispõe sobre o exercício da 
atividade profissional de vaqueiro”.

São as seguintes a Mensagem e as razões 
de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Nos termos do arts. 10-A 
e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacio-
nal, este com a redação dada pela Resolução n° 1, 
de 2013-CN, e da Resolução também n° 1, de 2012, 
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida 
de relatar o veto:

Veto Parcial nº 43, de 2013 (PLC 83/2011)

Senadores 

Paulo Davim (Bloco da Maioria – PV/RN) – relator 
do projeto no Senado

Lídice da Mata (Bloco Apoio ao Governo – PSB/
BA) 

Paulo Bauer (Bloco da Minoria – PSDB/SC) 
Eduardo Amorim (Bloco União e Força – PSC/SE)
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados

José Guimarães (PT/CE)
Valdir Colatto (PMDB/SC)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE) 
Sérgio Brito (PSD/BA)
Roberto Balestra (PP/GO)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório 
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art. 
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução n° 1, de 2013, encerrar-se-á em 15 de no-
vembro de 2013.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, à Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB 
do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discur-
so. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras, eu venho 
à tribuna neste momento para abordar três assuntos.

Primeiro: creio que, aqui estando, não poderia 
deixar de tecer, mesmo que sejam incompletos, alguns 
comentários em relação ao leilão do pré-sal que acabou 
de ocorrer no dia de hoje. Ouvi aqui alguns pronuncia-
mentos falando que o Brasil perde, que o Brasil não 
ganha, pronunciamentos que são totalmente divergen-
tes da forma como o Palácio do Planalto, a direção da 
ANP e a direção da Petrobras vêm se pronunciando. 

Quanto ao resultado. Primeiro, Sr. Presidente, 
quero repetir que estou fazendo comentários extrema-
mente breves, porque também acabei de tomar ciên-
cia do resultado, como todos nós afinal de contas. O 
consórcio vencedor, Sr. Presidente, que se apresentou 
– parece-me que o único consórcio, mas nem por isso 
podemos considerar que o resultado tenha sido negativo 
–, é composto por empresas que ocupam nada mais 
nada menos do que os seguintes lugares no ranking 
das maiores empresas de petróleo do mundo. Ou seja, 
a empresa que ocupa o segundo lugar nesse ranking 
é parte do consórcio, a empresa que ocupa o terceiro 
lugar nesse ranking é parte do consórcio, as empre-
sas que ocupam o sétimo, o oitavo e o décimo lugares 
são parte do consórcio. Ou seja, as quatro empresas 
que arremataram o leilão da Petrobras são as maiores 
empresas do mundo, estão entre as dez maiores em-
presas de petróleo do mundo, Sr. Presidente.

Aqui eu quero dizer o seguinte. A Petrobras parti-
cipou com uma cota de 10%, sendo que, como opera-
dora exclusiva, de acordo com o que determina a lei, a 
Petrobras fica, portanto, com 40%. As demais empre-
sas: as duas empresas chinesas – CNPC, CNOOC – 
ficam com 10% cada uma e as empresas Shell e Total 
ficam com 20% cada uma. Ou seja, a maior fatia fica 
com a Petrobras. 

O lance oferecido de participação pública, go-
vernamental, nesse leilão, Sr. Presidente, foi o lance 
mínimo, de 41,65%. Só que, nesse lance mínimo, Sr. 
Presidente, a participação governamental será em tor-
no de 75%, porque são 41% de barris de petróleo, Sr. 
Presidente. No restante, o 58,35% desses sessenta e 
poucos por cento, têm de ser descontadas as opera-
ções, que são os gastos da operação para que o pe-
tróleo possa ser extraído. 

Há uma avaliação extremamente positiva por parte 
do Governo Federal. O Governo receberá, o que é iné-
dito na história brasileira, um bônus de R$15 bilhões. 
Há uma estimativa de que, durante os trinta anos de 
exploração desse campo, o Brasil arrecade em torno 
de R$1 trilhão. 

Eu acho que o mais importante disso tudo, Sr. 
Presidente, é destacar o que representam um pouco 
mais de 41% de barris de petróleo para o Governo. 
Eles representam muito, porque esse é o primeiro leilão 
feito com a nova regra, com o novo marco regulatório 
do petróleo. Até então, no Brasil, havia apenas uma 
forma de explorar o petróleo que era o sistema de con-
cessão: o Governo brasileiro dava a uma determinada 
empresa a concessão para a exploração do petróleo 
e recebia recursos em royalties e em participação es-
pecial. Hoje, não. Hoje, o Estado brasileiro é parte do 
processo produtivo e receberá mais de 41% de barris, 
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o que representa, sem dúvida nenhuma, a maior fatia, 
a maior parcela do lucro que a exploração do petróleo 
do pré-sal nos dará.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senadora Vanessa, a 
senhora me permite fazer um registro?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – É o registro das pessoas 
que nos visitam aqui, nesta sessão, esclarecendo que 
as sessões de segunda-feira e de sexta-feira são não 
deliberativas, como vocês podem ler no painel. Por-
tanto, não há nem votação nem discussão de nenhum 
projeto. Apenas são destinadas as segundas-feiras e 
as sextas-feiras à fala dos Srs. Senadores, abordan-
do os temas que acharem importantes para o Brasil, 
como a Senadora Vanessa, do PCdoB, do Amazonas, 
está fazendo, mas também para o âmbito dos seus 
Estados e regiões.

Muito obrigado. Agradeço muito a presença aqui. 
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-

verno/PCdoB – AM) – Também quero cumprimentar 
aqui os companheiros e companheiras que visitam o 
Senado Federal.

Sr. Presidente, então, eu dizia que este é um 
momento histórico na história do Brasil; histórico por 
ser talvez a maior riqueza descoberta até agora no 
campo do petróleo. Não há dúvida nenhuma de que 
é a maior reserva descoberta, que, a partir desse lei-
lão, começará a ser explorada. Fazemos o leilão nesse 
novo sistema, que é o sistema de partilha, em que o 
Estado brasileiro faz parte, toma parte da partilha, das 
vantagens e das riquezas extraídas a partir da explo-
ração do petróleo. Isso tudo será feito com a Petrobras 
e mais três empresas. Duas são empresas chinesas, 
cada uma com 10%, que aqui já citei – a CNPC e a 
CNOOC –, a anglo-holandesa Shell, além da Total, 
que faz parte deste grupo.

Eu quero crer, Sr. Presidente, que o Brasil tem 
muito a ganhar, mesmo porque a decisão tomada, 
não só pelo Governo Federal, mas, sobretudo, pelo 
Parlamento Brasileiro, é investir, com exclusividade, 
os recursos dos royalties do petróleo na educação e 
na saúde, e isso tudo permitirá que o Brasil possa ter 
uma perspectiva de um avanço significativo num es-
paço mais curto de tempo.

Eu sei que as pressões para que esse leilão não 
ocorresse foram muito fortes, muito grandes, muitas 
delas partindo de entidades importantes, representa-
tivas da população brasileira, não só dos trabalhado-
res da Petrobras, dos engenheiros, dos servidores da 
Petrobras, mas de entidades estudantis e de outros 

sindicatos que se mobilizaram, pleiteando o adianta-
mento deste leilão.

Entretanto, precisamos ter a clara visão do mo-
mento crítico que vive a economia do mundo e da ne-
cessidade que o Brasil tem de dispor de recursos para 
investir em segmentos importantes. No caso, 75% dos 
recursos dos royalties irão para a educação e 25% para 
a saúde. Esse é um passo significativo e um grande 
avanço, sem dúvida nenhuma.

Segundo, Sr. Presidente, quero relatar também 
e muito rapidamente o que foi a nossa participação, 
a participação da delegação brasileira, no evento que 
aconteceu quase durante a semana inteira passada 
na cidade do Panamá.

Foram reuniões de várias comissões, de quase 
todas as comissões, que culminaram, na sexta-feira 
última, na inauguração da sede – e aqui me refiro à 
reunião do Parlatino (Parlamento Latino-Americano) 
–; e, no sábado, na Assembleia-Geral. 

Na Assembleia, foram aprovados vários proje-
tos de lei marco, ou seja, projetos de lei que são en-
caminhados aos parlamentos de todos os países que 
compõem o Parlatino (Parlamento Latino-Americano), 
além de inúmeras moções.

Entre as moções aprovadas, Sr. Presidente, uma 
delas é no sentido também de repelir, de repudiar os 
atos de espionagem praticados pelo governo norte-
-americano, sobretudo através da NSA, contra paí-
ses de todo o mundo. Então, aprovamos uma moção. 
Assim como têm feito outros órgãos internacionais, o 
Parlatino também aprovou uma moção repudiando a 
atitude do governo americano de espionar as demais 
nações do mundo.

Apesar de dizerem – de fato, isso é uma grande 
verdade – que a espionagem existe desde os tempos 
mais remotos, o que os Estados Unidos têm feito é mui-
to mais do que uma espionagem: é uma espionagem 
aberta, uma espionagem que para eles é considerada 
a coisa mais comum do mundo.

E houve a mudança na legislação, após a elei-
ção do Presidente Barack Obama, porque, dentro do 
território americano, Senador Suplicy, havia muitas 
vozes contrárias à forma como o governo entrava e 
avançava na privacidade dos cidadãos, das cidadãs. 
Após essa briga, essa grita do povo norte-americano, 
a legislação foi mudada, uma legislação conhecida lá 
como ato patriótico. Só que a mudança atingiu apenas 
os cidadãos norte-americanos, ou seja, para que uma 
pessoa, um cidadão, tenha a sua privacidade invadi-
da, é necessário que haja a quebra de sigilo por um 
fórum judicial, por um tribunal judicial, que toma a de-
cisão de determinar essa quebra. Mas isso ocorre só 
para cidadãos americanos. Para cidadãos estrangeiros 
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não há sequer a necessidade de qualquer autorização 
judicial. Isso, Sr. Presidente, apenas reforça a forma 
como o governo americano trata as demais nações, 
como se eles fossem o grande império, e as demais, 
as colônias que fazem parte daquele grande império.

Além dessa moção, aprovamos outra moção im-
portante também, Senador Mozarildo, relativa ao pro-
grama que vem sendo realizado há pouco tempo no 
Brasil e que aprovamos na última semana, a medida 
provisória do programa Mais Médicos. Outros países 
do continente informaram lá que seus governos es-
tão tomando a mesma iniciativa, a mesma medida, 
porque a falta desses profissionais, infelizmente, não 
acontece só em Território brasileiro, mas em vários 
países do mundo.

Aprovamos, também, uma moção, no sentido de 
aplaudir essa integração, sobretudo, latino-americana, 
caribenha, para que uma nação suprir necessidade de 
outras em determinados setores. Então, essa é uma 
moção importante também.

O grande ato, Sr. Presidente, ocorreu na sexta-
-feira, com a inauguração da sede. Todos nós sabemos 
que a sede permanente do Parlatino era no Brasil, no 
Estado de São Paulo, aliás, uma belíssima construção 
chamada Memorial da América Latina, construído por 
Franco Montoro, mas inaugurado, acho, num governo 
posterior. Nesse Memorial da América Latina é que 
estava a sede do Parlatino, foi construído para isso. O 
Parlatino foi criado a partir de reuniões ocorridas entre 
Parlamentares brasileiros e peruanos e foi estabelecido 
na Cidade de Lima, no ano de 1964. Portanto, ano que 
vem, o Parlatino completará 50 anos de existência. A 
nossa sede foi construída para isso, porque um dos 
fundadores foi o Senador, à época, Nelson Carneiro.

Vou conceder aparte a V. Exª, Senador Suplicy.
Nelson Carneiro...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT – 

SP) – Lembrar que é um projeto de Oscar Niemeyer, 
o Parlatino. Por isso, V. Exª estava dizendo que é tão 
bonito também. É uma das obras importantes dese-
nhadas pelo nosso querido Oscar Niemeyer.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Exatamente. E o objetivo 
da sede era exatamente este: abrigar o Parlamento 
Latino-Americano, que, diante de um momento muito 
difícil, um momento de exceção, um momento de qua-
se falta completa de democracia, Parlamentares dos 
países latino-americanos se reuniram e decidiram, em 
dezembro de 1964, pela criação do Parlatino. E lá es-
tavam Franco Montoro, Nelson Carneiro e dezenas de 
Parlamentares democratas, acima de tudo, brasileiros, 
criando essa entidade, que tinha como objetivo não só 
enfrentar aquele momento muito difícil da democracia 

no nosso continente, mas também os grandes desafios 
de integração que todos temos, sem dúvida nenhuma.

Infelizmente, José Serra, no seu último mandato 
como Governador do Estado de São Paulo, simples-
mente desabrigou o Parlatino, Senador Suplicy. V. Exª 
sabe muito bem disso porque todos acompanhamos 
esse episódio. Naquela época, eu coordenava o grupo 
brasileiro do Parlatino. Hoje o coordenador do grupo 
brasileiro, Presidente do grupo brasileiro do Parlatino, é 
o Senador Flexa Ribeiro. Naquela época, o Presidente 
do Parlatino era o Senador que hoje é Presidente do 
Senado chileno, Senador Pizarro, que estava lá nesse 
evento. E eu era Presidente do grupo brasileiro.

Fizemos inúmeras reuniões com o Governo do 
Estado de São Paulo. E, aqui, eu quero fazer uma 
homenagem a alguns Parlamentares do PSDB, entre 
eles, Senador Aloysio, Deputado Azeredo, vários Par-
lamentares que foram até o governador para pleitear 
que a sede do Parlatino continuasse naquele local. 
Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O governador 
exigiu ter para si a totalidade do conjunto daquela obra. 
Repito: a obra foi construída para ser sede do Parlatino. 
Mas, enfim, essa foi a decisão do Governo de Estado 
de São Paulo à época.

E assim foi feito, de tal sorte que, depois da con-
tribuição de muitos países, não só latino-americanos, 
mas também chinês – a China contribuiu com mais 
de US$5 milhões –, pôde-se construir a nova sede do 
Parlatino. E essa, infelizmente, não é mais no Brasil, 
Senador Mozarildo, Senador Suplicy, é no Panamá. É 
uma belíssima sede. Da inauguração, participaram inú-
meros chefes de Estado, porque lá estava acontecendo 
a Cúpula Ibero-Americana. Lá estavam o Príncipe das 
Astúrias, o Presidente do Panamá, presidentes de vá-
rios outros países. A Presidente Dilma não pôde estar 
presente, mas estava o nosso Chanceler Ministro das 
Relações Exteriores, Ministro Figueiredo.

Enfim, na inauguração dessa sede, até parece 
que se repetiu um pouco o ato inaugural da primeira 
sede, que era no Estado de São Paulo, do qual tam-
bém vários presidentes de países participaram. Acho 
que o nosso ex-colega que faleceu Senador era o 
Presidente do Brasil à época; Fidel Castro, Presiden-
te de Cuba; Menem, da Argentina; entre tantos outros 
presidentes que participaram daquele evento. Então 
foi um ato magnífico.

E, no dia seguinte, na Assembleia Geral, como 
disse, aprovamos esse conjunto de teses, que faço 
questão de todas elas serem incluídas em nosso rela-
tório. Assim como a autorização para que participemos, 
qualquer Senador ou Senadora, de eventos internacio-
nais, é feita em plenário e em comissões, da mesma 
forma, como aprovamos em plenário o requerimento, 
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temos nós de apresentar um relatório. Faço questão de, 
a cada relatório que apresento, apresentar o conjunto 
das deliberações do evento. Nesse caso do Parlatino, 
foram deliberações muito importantes. Aliás, muitos 
projetos, inclusive, o Código do Consumidor, brasileiro 
e tantos outros, Sr. Presidente, surgiram a partir de um 
debate no âmbito do Parlatino, que elaborou uma lei 
marco para ser apresentada a todos os países. Hoje, 
grande parte dos países latino-americanos tem sua lei 
de Código de Defesa do Consumidor.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Suplicy, com 
muito prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT – SP) 
– Quero cumprimentá-la, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, por ter participado dessa reunião do Parlatino, no 
Panamá. Eu também havia sido convidado, mas, dado 
o número de compromissos que já estavam antecipa-
damente marcados para o final de semana, não pude 
participar. Até respondi e agradeci o convite, comuni-
cando que gostaria de, na próxima Assembleia Geral 
do Parlatino, lá no Paraná, poder me pronunciar sobre 
a Ley Marco de La Renta Básica, aprovada por inicia-
tiva de quatro Parlamentares: Rodrigo Cabeças, da 
Venezuela; Maria Soledad Vegas, do Equador; Ricardo 
Beroz, do Uruguai, e eu próprio. Essa lei foi aprovada 
na Assembleia Geral do Parlatino em 30 de novembro 
último, lá na cidade do Panamá. Então, me coloco à 
disposição deles para fazer uma palestra sobre esse 
tema proximamente. Muito obrigado.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Muito bem, Senador Suplicy. 
Isso é importante. Eu não pude participar das Comis-
sões e poucos Parlamentares brasileiros tiveram essa 
oportunidade, porque, para participarmos da Comis-
são, teríamos de faltar a nossos trabalhos durante a 
semana. Por isso, optei participar somente da reunião 
preparatória da Assembleia e do Ato de Inauguração, 
iniciado a partir da última sexta-feira, dia em que nós 
viajamos para lá.

Mas, anteriormente a esses eventos, Senador 
Suplicy, repito, aconteceram várias reuniões de Co-
missões. As reuniões de Comissões têm este caráter: 
chama-se alguém que tem determinado entendimen-
to em algum assunto para fazer uma exposição. Em 
seguida, o tema é debatido, mas não só no âmbito do 
debate. É isso. Se qualquer Parlamentar brasileiro ou 
qualquer pessoa queira entender um pouco melhor o 
que significa isso, Sr. Presidente, o funcionamento do 
Parlatino, é só entrar no site do Parlatino. Lá, nós va-
mos perceber que há inúmeras sugestões de projetos 
de lei, denominados todos de projeto de lei marco.

Sr. Presidente, então aqui fica um pouco das 
minhas impressões. Quero lamentar profundamente 

que o Brasil tenha perdido a condição de sediar essa 
entidade tão importante, que não apenas é um marco 
na reconstrução da democracia no continente latino-
-americano, mas tão importante no sentido de agregar 
cada vez mais os Parlamentares.

Eu não tenho dúvida nenhuma – apesar de que 
temos esses sub-blocos regionais, no caso, o Parlasul, 
o Parlacen – de que o Parlamento Latino-Americano, 
num futuro não muito distante, será a verdadeira in-
tegração regional dos sonhos de todos nós. E o Par-
latino é isto, esta semente que lá chegará, não tenho 
dúvida nenhuma.

Sr. Presidente, se V. Exª me permite, estou aqui 
e gostaria, neste momento, de tecer considerações a 
respeito dessa data comemorativa dos dez anos de 
uma verdadeira revolução que vem acontecendo em 
nosso País. Uma revolução silenciosa, paulatina, mas 
crescente, grandiosa e profunda. É esse grande pro-
jeto que marcou a política social e econômica e que 
vem permitindo que 36 milhões de brasileiros, quase 
20% da nossa população, superassem a situação da 
extrema pobreza em que viviam e melhorassem signifi-
cativamente as suas condições de vida. Eu aqui estou 
me referindo ao maior programa de transferência de 
renda do mundo, não só em números, mas também em 
impacto social, que é o Bolsa Família, que completou 
ontem dez anos sendo aplicado no País.

Símbolo maior de um governo cujo principal com-
promisso é com a melhoria da qualidade de vida de 
nosso povo, o Bolsa Família é o carro-chefe de uma 
política social que vai muito além da caridade esporá-
dica e do mero assistencialismo sem lastro ou conse-
quências duráveis.

Aliado a outros programas sociais que utilizam o 
Cadastro Único do Governo Federal como referência, 
o Bolsa Família, em suas múltiplas facetas, fincou ra-
ízes no Brasil necessitado e profundo, onde o Estado 
não costumava fazer a diferença, e resgatou, de ma-
neira eficaz e definitiva, esses brasileiros e brasileiras 
da exclusão social.

Seus beneficiários são pais, são mães, são filhos, 
crianças, jovens, trabalhadores que não tinham acesso 
aos bens mais básicos, aos serviços mais elementares 
da vida moderna. Com uma renda mínima garantida e 
favorecidas por uma grande composição de políticas 
públicas integradas, essas famílias puderam se estru-
turar minimamente e vislumbrar um futuro melhor para 
os seus filhos. Transformaram-se, enfim, em cidadãos, 
transformaram-se, enfim, em cidadãs.

Os números são portentosos, Sr. Presidente. Cer-
ca de 13,8 milhões de famílias brasileiras recebem, em 
média, pouco mais de R$150,00 por mês como com-
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plementação de renda, quase 50 milhões de brasileiros 
estão inscritos no programa, no total.

Doravante, já há o compromisso estabelecido 
pelo Plano Brasil Sem Miséria de que nenhum brasi-
leiro tenha uma renda média mensal individual menor 
do que R$70,00 ou abaixo da linha da pobreza. Para 
tanto, já há um investimento anual, por parte do Go-
verno Federal, da ordem de R$24 bilhões.

Nestes dez anos, Srs. Senadores, os resultados 
obtidos pelo Bolsa Família ratificaram e comprovaram, 
de maneira cabal, que os programas de transferência 
de renda voltados para os mais pobres desempenham 
papel absolutamente decisivo para a macroeconomia 
brasileira, além de seus inquestionáveis impactos so-
ciais diretos.

Nessa linha, estudo desenvolvido pelo IPEA, Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstrou que 
cada real investido no Bolsa Família causa um cresci-
mento de R$1,78 no Produto Interno Bruto brasileiro.

Isso se explica por motivos bastante óbvios e pal-
páveis. O dinheiro destinado a essas famílias estimula 
diretamente a economia local de suas comunidades na 
aquisição de itens básicos, como alimentos e roupas.

A produção local, por sua vez, vê ampliada a sua 
demanda pela entrada no mercado desses novos con-
sumidores, que aplicam diretamente os seus recursos 
na comunidade em que vivem e acabam gerando um 
ciclo virtuoso de crescimento, geração de emprego e 
renda locais.

Cumpre dizer que um número ainda maior de 
recursos entra diretamente na economia local em ra-
zão de outros programas sociais que também utilizam 
o Cadastro Único – como o da tarifa social de energia 
e o Programa Minha Casa Minha Vida –, e que geram 
descontos significativos nos gastos da família.

Eu vou conceder o aparte a V. Exª, até para que 
eu possa me recompor, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezada Senadora Vanessa Grazziotin, até 
já solicitei que seja encaminhado um copo de água 
para V. Exª. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – São resquícios ainda de uma 
gripe muito recente, Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª tem viajado muito, foi até o Panamá, 
voltou, e com tal intensidade de trabalho, às vezes com 
as diferenças do ar condicionado aqui e quente lá fora, 
volta e meia ainda... O Doutor e Presidente Mozarildo 
outro dia ainda recomendou que eu também cuidasse 
do resfriado com tive na semana passada, e já estou 
quase bom.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Mas tem que cuidar, se não 
ele não cura – olha aí.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Pois bem. Mas V. Exª muito bem registra 
aqui os dez anos do aniversário do Programa Bolsa 
Família, pois, em 20 de outubro de 2003, o Presiden-
te Lula, por medida provisória, resolveu racionalizar e 
unificar o que antes havia: o Programa de Garantia de 
Renda Mínima associado às oportunidades de educa-
ção, também denominado Bolsa Escola; o Programa 
Bolsa Alimentação – o primeiro, de responsabilidade 
do Ministério da Educação; o segundo, do Ministério 
da Saúde –; havia o auxílio gás e ainda o cartão ali-
mentação, instituído pelo Presidente Lula, em feverei-
ro, março de 2003. E a equipe interministerial de seu 
governo avaliou, então, por meio de estudos, que se-
ria próprio unificá-los naquilo que é hoje o Programa 
Bolsa Família, que passou de 3,5 milhões de famílias, 
em dezembro de 2003, para, hoje, treze milhões e 
oitocentas e tantas mil famílias, que correspondem 
– dado que, em cada família, temos de três a quatro 
pessoas – a aproximadamente um quarto dos 201 mi-
lhões de brasileiros e brasileiros, que são beneficia-
dos pelo Programa Bolsa Família. E é tão importante 
que, se, em 2001 e 2002, o nosso Coeficiente de Gini 
de desigualdade estava em torno de 0,59, ano a ano, 
todos os anos, foi baixando o Coeficiente de Gini de 
desigualdade até chegarmos a cerca de 0,07, no ano 
passado. Então, tanto diminuiu o grau de pobreza ex-
trema e de pobreza absoluta significativamente, quanto 
diminuiu o grau de desigualdade em nossa sociedade. 
E é importante que nós avancemos ainda mais. V. Exª 
assinou – eu tive a honra de pedir e V. Exª, de pronto, 
assinou – um manifesto que todos os Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras estão assinando e que pretendo 
encaminhar à Presidenta Dilma Rousseff, se possível, 
em mãos, nesta semana, no qual venhamos a propor 
que ela institua um grupo de trabalho...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...que poderá ter a coordenação de uma 
pessoa como o professor Paul Singer para estudar as 
etapas em direção a um dia termos uma renda básica 
de cidadania, que significará um passo além em relação 
ao Programa Bolsa Família. Cumprimento V. Exª pela 
análise de um programa que vem sendo reconhecido 
internacionalmente. Por isso, ainda na semana pas-
sada, a Ministra Tereza Campello recebeu um prêmio 
internacional, pela eficiência deste programa e pelos 
tão bons resultados que tem trazido para a sociedade 
brasileira. Meus cumprimentos.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço o aparte 
de V. Exª, Senador Suplicy. De fato, a gente tem tido a 
oportunidade de ouvir muitas observações elogiosas 
ao Governo brasileiro pela manutenção desse progra-
ma, que tem servido de exemplo para muitas outras 
nações. E eu não podia, neste momento, também, Se-
nador Suplicy, deixar de reconhecer a sua dedicação 
ao tema, V. Exª que, durante toda a sua vida, elegeu 
este tema como o tema político principal do seu man-
dato. Persiste, não há quem venha ao Senado que 
daqui não saia com o livro sobre renda mínima, o livro 
de V. Exª. Não há, Senador Mozarildo, ninguém que 
venha ao Senado Federal e que daqui não saia com 
um exemplar do livro do Senador Suplicy. É importan-
te, porque este é o caminho.

Confesso, Senador, que, no início, era muito contra 
esses tipos de programas assistencialistas. Eu enten-
dia, ainda muito jovem, que mais importante era dar a 
vara para pescar, e não o peixe. Entretanto, para que 
homens e mulheres possam pegar uma vara e sair 
para pescar, eles precisam, primeiro, do alimento para 
sobreviver; precisam ter o mínimo para poder sobrevi-
ver. Infelizmente, o Brasil ainda é... Muito menos hoje 
do que no passado, vejam os números que V. Exª le-
vantou, que eu aqui levantei: 36 milhões de pessoas 
que ascenderam a um nível, a um patamar melhor na 
sua condição de vida.

Então, sem dúvida nenhuma, hoje, esse progra-
ma é um sinônimo de política de Estado e referência 
mundial em gastos sociais.

O Bolsa Família apresenta também resultados 
bastante exitosos e consolidados nos números rela-
cionados à saúde e educação, resultados que estão 
visceralmente vinculados aos benefícios do programa.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Condicionada à matrícula e 
ao comparecimento regular das crianças à escola, a 
renda do programa possibilitou a permanência de mais 
de 15 milhões de pequenos brasileiros e pequenas 
brasileiras nos bancos escolares.

A taxa de evasão escolar das crianças beneficia-
das pelo programa é de 7,1% no Ensino Médio, sig-
nificativamente menor do que a média nacional, por 
volta de 10,8%. Em relação à taxa de aprovação, os 
números relacionados ao Bolsa Família são superio-
res à média nacional: 80% a 75%, respectivamente.

E, de acordo com projeções feitas há pouco tem-
po, Sr. Presidente, a tendência é de melhora ainda 
maior, no médio e longo prazo, nos indicadores educa-

cionais das crianças e dos jovens cujas famílias estão 
inscritas no Bolsa Família.

No que tange aos indicadores da saúde, os nú-
meros são igualmente alvissareiros.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –Eu poderia concluir, Sr. Pre-
sidente? É possível?

Muito obrigada.
Em seus dez anos de existência, o Bolsa Família 

contribuiu para a redução da mortalidade infantil em 
até 20%, conforme estudo publicado pela conceituada 
revista especializada da Inglaterra The Lancet.

O estudo divulgado pela publicação inglesa com-
prova, de forma criteriosa, a redução da mortalidade 
infantil por questões relacionadas à miséria e à extre-
ma pobreza, apresentando queda de 46% nas mortes 
por diarreia e 58%, por desnutrição.

Tais dados, Senador Mozarildo, que preside a 
sessão de hoje, evidenciam a relação direta entre, 
por um lado, o incremento da renda e, por outro, das 
condições sanitárias e educacionais das famílias bene-
ficiadas. Mais saudáveis e nutridas, as crianças pude-
ram frequentar mais as escolas e obter um rendimento 
melhor nas aulas e demais atividades pedagógicas.

É preciso que afastemos alguns mitos relacio-
nados ao programa que se mostraram, ao longo des-
ta década de existência, absolutamente inverídicos 
e incondizentes com os números levantados. O mais 
propagado deles é o de que o Bolsa Família afastaria 
os seus beneficiários do mercado de trabalho, pois 
já teriam suas necessidades econômicas atendidas.

A realidade tem mostrado o contrário. É possível 
atestar que 70% dos seus beneficiários trabalham, pois 
estão dispostos a melhorar, cada vez mais, as suas 
condições de vida, assim como as condições de vida 
de sua família.

Dados oficiais apontam que a participação dos 
beneficiados pelo programa alcança pouco mais de 
68%, enquanto que a média nacional é pouco me-
nor, de 67,2%. Outro dado relevante, nesse mesmo 
sentido, está no fato de que 10% dos 3,5 milhões de 
microempreendedores individuais brasileiros fazem 
parte do programa.

Por tudo isso, Sr. Presidente, até mesmo os seus 
mais ferrenhos críticos não deixam de reconhecer os 
numerosos – e mais do que comprovados – os méri-
tos do programa.

Até mesmo aqueles que são os críticos mais acir-
rados em relação a este programa, que não se can-
sam em atacar, de maneira muitas vezes improdutiva, 
qualquer iniciativa ou projeto do Governo tecem-lhe, 



74518 Terça-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

ao programa, elogios afirmando que se trata de uma 
política pública fundamental para o País e para a qua-
lidade de vida das pessoas.

E é assim que a compreendemos. Não quere-
mos nem pleiteamos aqui – e o Governo sabe disso – 
sua autoria exclusiva, porque uma pequena forma de 
transferência de renda veio do governo anterior, mas 
uma pequena forma.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – O mérito do Governo foi juntar 
tudo, ampliar significativamente e vincular a indicado-
res que são muito importantes, como os indicadores 
educacionais. 

Portanto, neste momento, quero aqui cumprimen-
tar, por esses dez anos, a Presidenta Dilma, mas, em 
especial, o nosso querido Presidente Lula.

Eu dizia e digo sempre que só pelo fato de ter sido 
eleito alguém como ele, de uma família retirante lá do 
Nordeste brasileiro que, como grande parte dos brasi-
leiros e brasileiras, passou necessidades e fome, isso 
já serviu para elevar a autoestima do povo brasileiro.

Então, o Presidente Lula... E eu tenho alegria em 
poder conviver com ele. Convivi durante muito tempo, 
recebi apoio dele em momentos fundamentais de mi-
nha trajetória política. Ele garantiu o apoio com muita 
garra, com muito vigor e consciência em muitas das 
suas lutas. Mas eu não podia deixar, nesse momen-
to, de cumprimentar a Presidenta Dilma e, sobretudo, 
o Presidente Lula, que foi quem assinou a primeira 
medida provisória estabelecendo esse programa de 
transferência de renda que garante uma qualidade de 
vida mínima a brasileiros e a brasileiras tão importante 
em nosso País que é o Bolsa Família.

Muito obrigado e peço desculpas a V. Exª por ter 
excedido tanto o tempo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e Srs. Senadores que será realizada sessão deli-
berativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem 
do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador 
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da re-

solução administrativa expedida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de Deputa-
dos Federais, Estaduais e Distritais. 
Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Wellington Dias, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo 
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio 
Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio Ar-
ruda, José Pimentel, Luiz Henrique, Romero 
Jucá e Pedro Taques. 

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO  

DE LEI DO SENADO  
Nº 352, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.216, de 2013) 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998/2012, na-
quela Casa), da Senadora Ana Amélia, que 
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, para incluir tratamen-
tos entre as coberturas obrigatórias. 
Depende de parecer da Comissão de Assun-
tos Sociais. 

3  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência. 
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 22 74519 

escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades. 
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012 

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

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013 

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

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009  
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno. 

Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 -CCJ, de redação, que apresenta. 

8 
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. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

9  
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. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 22A, DE 2000 

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera 
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e 
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tor-
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nando obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica. 
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia. 

11  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), queque inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, 
o trecho rodoviário que menciona. 
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta. 

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Recurso nº 16, de 2010) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Pe-
rondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providên-
cias (desobriga as entidades filantrópicas da 
área de saúde de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de 
assistência à saúde). 
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta. 

13  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003  Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-

toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões: 
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e 
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR. 

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária. 
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro. 

15  
MENSAGEM Nº 68, DE 2013 

Mensagem nº 68, de 2013 (nº 309/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Senhor RUY CARLOS PEREIRA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Bolivariana da Venezuela. 

16  
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013 

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

17  
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013 

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

18  
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social). 

19  
REQUERIMENTO  
Nº 1168, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.168, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 554, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (determinação do 
prazo para prisão em flagrante). 

20 
REQUERIMENTO  
Nº 1208, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.208, de 2013, do Senador Francisco Dor-
nelles, solicitando que, sobre os Projetos de 
Lei da Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que 
tramitam em conjunto, além das comissões 
constantes dos despachos, seja ouvida tam-
bém a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cria a área de proteção ambiental 
da Serra da Canastra). 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a pre-
sente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)
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Ata da 184ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 22 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, da Srª Angela Portela,  
e dos Srs. Acir Gurgacz, Sérgio Souza, Osvaldo Sobrinho e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 21 horas e 35 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 

aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O parecer que acaba de ser lido 
vai à publicação.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu queria só cumprimentar todos 
que estão acompanhando este início de sessão pela 
TV Senado e pela Rádio Senado.

Pela ordem, o Presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Peço a palavra a V. Exª para uma comunicação inadi-
ável. Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, Senador Ri-
cardo Ferraço, para uma comunicação inadiável.

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu também 
quero dar um boa-tarde a todos os ouvintes da Rádio 
Senado e TV Senado, especialmente ao meu querido 
Estado do Pará, e quero me inscrever para falar pela 
oposição, como Líder. 

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Pela ordem.

Com todo respeito, Senador Mário Couto, quando 
V. Exª se inscreve, eu acho que o Brasil inteiro já diz: 
“esse fala pela oposição.” Então, V. Exª está inscrito 
como Líder, não é, Senador Mário Couto?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sr. Presidente, eu gostaria de me...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) –... inscrever para uma...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –... e querido colega Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.

Eu gostaria de me inscrever para uma comuni-
cação inadiável.

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

Nós aguardamos até um pouquinho o nosso 
sempre pontual Mozarildo Cavalcanti,...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Começa 
pelo inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –... que sempre está aqui. Ele é o 
primeiro orador inscrito. Mas hoje ele está em festa e 
merece, como representante de Roraima, porque ele 
foi um dos responsáveis pelo Mais Médicos e estava 
na solenidade... Ah, acaba de chegar. Estávamos atra-
sando um pouquinho aqui por V. Exª...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e 
Força/PTB – RR. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Mas hoje V. Exª tinha uma razão 
de atrasar, pelo trabalho que fez no Mais Médicos. Era 
o primeiro orador. Mas, como V. Exª chegou, então já 
vai direto à tribuna, Senador Mozarildo. Só se V. Exª 
quiser fazer uma inversão. Mas é V. Exª, a Senadora 
Vanessa, em permuta com Cristovam, o Aloysio e eu. 
Isto, obviamente, revezando com os colegas que se 
inscreveram para comunicação inadiável.

V. Exª tem a palavra. Eu aproveito para parabe-
nizá-lo, porque hoje ouvi várias menções de elogios 
ao trabalho de V. Exª fez na relatoria da Comissão do 
Mais Médicos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Jorge Viana.

Realmente, a solenidade de hoje foi muito boni-
ta, até porque houve uma presença maciça de médi-
cos e médicas, o que demonstra que esse programa 
Mais Médicos realmente tinha que ter sido instituído 
há pelo menos 40 anos. Mas como dizem, antes tarde 
do que nunca. É melhor que tenha começado agora. 
Tenho certeza de que os mais beneficiados vão ser a 
Amazônia, o Norte e o Nordeste.

Por falar em Amazônia, eu quero justamente, no 
meu pronunciamento de hoje, comentar ume entrevista 
feita pelo Comandante Militar, como diz aqui no jornal, 
da maior floresta tropical do mundo. A manchete da 
entrevista, usando as palavras do General Eduardo 
Villas Boas, é a seguinte: “A Amazônia ainda não está 
integrada ao restante do País. É como uma colônia.” 
Aliás, nós dois, Senador Jorge Viana, sabemos disso 
muito bem.

Para o Comandante Militar da maior floresta 
tropical do mundo, a Amazônia é como uma 
colônia do Brasil. “Ela não está integrada ao 
País e, portanto, não há conhecimento de sua 
realidade”, diz o General Eduardo Villas Bôas, 
desde 2011 à frente de 19 mil homens e 9.300 
quilômetros de fronteiras.
Em entrevista na sede do Comando, em Ma-
naus, ele citou a ausência estatal na floresta, 
criticou a política indigenista oficial, alertou 
sobre a ação de ONGs na região e aprovou, 
com ressalvas, o programa Mais Médicos.

Todos nós temos ressalvas porque, inclusive, in-
cluímos vários melhoramentos na Medida Provisória, 
os quais foram acatados e também não sofreram o 
veto da Presidente.

Evitou, porém, bater de frente com o Gover-
no Federal, principalmente quando o assun-
to eram os índios. “Quando digo que há dois 

problemas na política indigenista do País, eu 
não faço críticas ao Governo. Somos nós. Nós 
temos esse problema”. 
Também evitou falar sobre a Comissão da 
Verdade, que apura a violação dos direitos 
humanos na ditadura militar.
“Cada militar tem uma opinião sobre isso. É um 
assunto sensível. Se a gente ficar expressan-
do, traz prejuízo tanto para o Exército quanto 
para o Governo Federal”.

Vou omitir as perguntas e vou direto para as res-
postas do General.

Ele perguntou se Brasília sabe o que acontece 
na Amazônia.

O General disse:

Na parte da defesa, até sabe. O que ocorre é 
que, em pleno Século XXI, o País não com-
pletou sua expansão interna. Temos metade 
do nosso território a ser ocupado, integrado à 
dinâmica da sociedade. A Amazônia, como não 
está integrada ao País, não há conhecimento 
no sul da sua realidade, seu potencial. É como 
se fosse uma colônia do Brasil. Ela não é ana-
lisada, interpretada, estudada e compreendida 
numa visão centrada da própria Amazônia. Isso 
nos coloca numa posição periférica.

Pergunta: “Quais as principais necessidades da 
população local?”

Ele disse:

As reais necessidades da população da Ama-
zônia chegam ao centro-sul de maneira dis-
torcida. Com isso, monta-se uma base de co-
nhecimento desfocada, com soluções não 
apropriadas. A população, principalmente no 
interior, não tem necessidades básicas atingi-
das. Em grande parte, não há nenhuma presen-
ça do Governo do Estado. Em algumas áreas 
as Forças Armadas são essa única presença.

Aí, pergunta mais: “O material humano e financeiro 
atual do comando militar é suficiente para monitorá-la?”

Ele responde claramente:

Não é suficiente. A partir da Estratégia Na-
cional de Defesa, em 2008, a Amazônia virou 
prioridade. Mas só de fronteira temos 11 mil 
quilômetros. E nossa capacidade de vigilân-
cia está basicamente restrita ao fator huma-
no. Monitorar toda essa área só será possível 
com tecnologia incorporada, cujo sistema de 
monitoramento está em desenvolvimento e 
custará R$10 bilhões até 2020. Desde 1999, o 
Exército tem poder de polícia na faixa de fron-
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teira (150 quilômetros de largura) [portanto, da 
linha de fronteira, a partir da linha de frontei-
ra], isso estabeleceu nova responsabilidade. 
Outro aspecto é a grande vulnerabilidade que 
o País todo tem. Estamos no século 21 e um 
país da nossa dimensão não tem um satélite. 
Não vamos ter autonomia total enquanto não 
tivermos nossos [próprios] satélites. Por isso 
este projeto está no Ministério da Defesa.

Aí, perguntado sobre a demarcação de terras 
indígenas, ele diz:

A discussão é importante. Veja o que aconteceu 
na Raposa/Serra do Sol [lá em Roraima] (cujos 
não indígenas foram retirados) [expulsos]. Foi 
feita demarcação, e as estruturas econômicas 
tiveram que sair. Hoje, os índios têm dificul-
dades para encontrar alternativas viáveis. O 
que a iniciativa privada proporcionava ali o 
Governo tem dificuldade de proporcionar. A 
participação do Congresso é importante, pois 
viabiliza a participação de outros setores. Eu 
acho positivo, sim. Os índios [segundo a pa-
lavra do General], coitados, ficam prisioneiros 
de duas vertentes: o interesse econômico e o 
fundamentalismo ambientalista.

Perguntado, também, sobre a avaliação que ele 
faz da política indigenista, ele respondeu:

Há dois problemas. E não estou fazendo críti-
cas ao Governo. Somos nós, Brasil. Primeiro, 
os órgãos que atuam na Amazônia, nessas 
questões típicas, ambiental e indígena, têm 
estrutura deficiente. O Governo trabalha para 
ampliar, mas ainda é carente. O segundo as-
pecto é que a política indigenista é muito ge-
opolítica [isto é, limita-se a demarcar terras]. 
Ela se resume praticamente a delimitar as ter-
ras e os índios ficam confinados nelas [sem 
opções de desenvolvimento pessoal]. Seria 
interessante que a delimitação fosse seguida 
de outro tipo de programa que desse susten-
tação à vida dos índios. Por maior que seja a 
terra, a vida do índio não se viabiliza [não se 
valoriza]. Os recursos naturais vão se esgotan-
do. Nossa política está muito homogênea do 
ponto de vista de não reconhecer diferentes 
níveis de aculturação [dos indígenas].

Sobre as ONGs, ele diz: 

Além de tudo que representa, a Amazônia 
tem um papel muito grande na integração sul-
-americana. Ela abriga a solução para alguns 
dos grandes problemas que afligem a humani-

dade, como água, energia renovável, biodiver-
sidade, mudança climática. Isso justifica toda 
essa pressão em torno da Amazônia que faz 
a opinião pública internacional. Nesta semana, 
o Governo está passando leis no Congresso 
estabelecendo mecanismos de controle mais 
rígidos sobre as ONGs...

E aqui eu falo, inclusive, que fui Presidente da 
primeira CPI das ONGs, em 2003, onde já propuse-
mos um marco regulatório para o funcionamento das 
ONGs, que está na Câmara. No Senado, foi aprovado 
relativamente rápido, mas está na Câmara.]

Continua o General:

... do ponto de vista da movimentação finan-
ceira. Não é o caso de estigmatizar as ONGs. 
Elas vieram preencher espaços e atender ne-
cessidades da população que nem o primeiro 
nem o segundo setores têm capacidade de 
atender. Mas há coisas fora de controle, e a 
gente fica numa insegurança, não sabe quem 
são, quais os objetivos. E muitas vezes [elas, 
as ONGs] atuam no sentido contrário aos in-
teresses do Governo brasileiro.

Aí ele cita um exemplo:

Veja a dificuldade para asfaltar a BR-319 (que 
liga Manaus e Porto Velho) [que foi construída, 
mas falta ser recuperada]. (Em 2009, o braço 
brasileiro da ONG americana Conservation 
Strategy Fund divulgou estudo afirmando que 
a reforma da estrada traria prejuízo). É uma 
rodovia que já existiu, não gerou desfloresta-
mento, não houve prejuízo ambiental. Mas o 
governo não consegue fazer [a sua recupera-
ção]. É um absurdo. Manaus está conectada 
à Venezuela, mas não ao restante do Brasil 
[como é o caso, também, do meu Estado de 
Roraima]. É extremamente difícil viabilizar a 
recuperação dessa rodovia, são forças que 
realmente têm capacidade de intervir e inibir 
isso. E muito por causa do fundamentalismo 
ecológico. Não se faz omelete sem quebrar o 
ovo. Se vou lançar um gasoduto, alguma ár-
vore vou derrubar. É uma visão pragmática. 

E, perguntado sobre o programa Mais Médicos, 
ele disse:

Se me perguntar quais são os dois principais pro-
blemas da Amazônia, eu diria que é logística e médico.

Estou falando aqui, Senadora Vanessa, de uma 
entrevista que deu o Comandante Militar da Amazônia, 
na sede, em Manaus.
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Nós fazemos atendimento à população civil e 
até a índios. No interior não tem médico. Real-
mente é uma necessidade. Mas acho que eles 
têm que pensar na parte de estrutura, condi-
ções de trabalho. Pois acho que as mesmas 
realidades que causam a saída dos médicos 
brasileiros desses Municípios poderão causar 
a não permanência do médico estrangeiro. A 
gente visita Município que não tem estrutura 
de saúde. O programa é necessário, mas é 
importante que não fique restrito somente à 
colocação dos médicos.

Mas tenho também de esclarecer ao General 
que, na medida provisória, nós acrescentamos – ali-
ás, por iniciativa minha – a obrigação de o Governo, 
num prazo de cinco anos, construir, reformar e equipar 
todas as unidades de saúde, principalmente aquelas 
unidades básicas, evitando, portanto, congestiona-
mento nos hospitais.

Foi perguntado ao General Villas Bôas: “Em 2005, 
o então Comandante do Exército, General Albuquerque, 
disse ‘o homem tem direito de tomar café, almoçar e 
jantar, mas isso não está acontecendo [no Exército]’. 
A realidade atual mudou?”. Ele respondeu:

Mudou muito. O problema é que o passivo do 
Exército era muito grande, foram décadas de 
carência. Desde 2005, estamos recebendo mui-
to material, e agora é que estamos chegando 
a um nível de normalidade e começamos a ter 
visibilidade. Não discutimos mais se vai faltar 
comida, combustível, não temos mais essas 
preocupações.

Então, Sr. Presidente Jorge Viana, que é da nos-
sa Amazônia, e Senadora Vanessa, que também é da 
nossa Amazônia, nós realmente precisamos levar em 
conta a palavra desse brasileiro. Aliás, ele não é mais 
brasileiro do que ninguém, mas está lá, como foi dito, 
há mais de uma década e conhece essa realidade. Eu 
também a conheço e concordo com ele praticamente 
ipsis litteris: nós realmente temos de fazer com que o 
Governo brasileiro...

(Interrupção no som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – ...pare de tratar a Amazônia como 
uma colônia.

Antes de terminar, quero ouvir, com muito prazer, 
a Senadora Vanessa.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Senador Mozarildo, ao agradecer o 
aparte que V. Exª me concede, quero cumprimentá-lo 
pela oportunidade do pronunciamento. Eu também li 

com muita atenção a longa entrevista concedida pelo 
General Villas Bôas, Comandante Militar da Amazônia, 
ao jornal Folha de S. Paulo. Todos nós estamos sendo 
procurados – nós, Parlamentares da Região –, para fa-
larmos a respeito de algumas citações muito fortes do 
General, entre elas a de que o Brasil trata a Amazônia 
como colônia. Nós temos de ver isso, Senador Mozaril-
do, do ponto de vista histórico, não apenas agora, mas 
do ponto de vista histórico. Nesse aspecto, o General 
tem plena razão. O Estado brasileiro precisa chegar 
com mais força àquela Região. Como o General, nós 
estamos muito envolvidos, assim como V. Exª, na luta 
para que a Amazônia seja integrada, com todos os 
cuidados ambientais, ao processo de desenvolvimento.

(Soa a campainha.)

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – O Brasil tem de entender que as regras 
que servem para o Sudeste não são as mesmas regras 
para o Norte do Brasil. Não pode ser o mesmo recur-
so para a saúde, o mesmo recurso para a educação, 
porque, sendo igual, ele é menor para a nossa Região, 
chegando menos até a ponta, onde está o povo ribei-
rinho, aqueles que vivem nos rincões mais distantes. 
Parabéns pelo pronunciamento, Senador Mozarildo!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Eu é que agradeço a V. Exª o 
aparte, que enriquece e corrobora meu pronunciamento.

Senador Jorge Viana, eu pediria mais alguns mi-
nutinhos só para eu concluir.

Quero dizer que aprovamos no Senado, há poucos 
dias, um projeto fruto de um trabalho da Subcomissão 
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, liga-
da à Comissão de Relações Exteriores, que cria o Plano 
Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira. É muito importante que esse 
projeto seja olhado pelo Governo, para que tenhamos 
um plano de Estado para a Amazônia.

Como diz a Senadora Vanessa, se somos trata-
dos igualmente, se se tratam igualmente os desiguais, 
o que acontece? Os mais ricos ficam cada vez mais 
ricos, e os mais pobres, cada vez mais pobres, como 
diz a canção popular.

Mas quero, ao encerrar, Senador Jorge, regis-
trar a presença no nosso plenário do meu Primeiro 
Suplente, Sodré Santoro. Faço questão de fazer esse 
registro e de dizer que, para mim, é uma honra muito 
grande falar sobre a Amazônia no momento em que 
ele se encontra neste plenário.

Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 

– GO) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª, meu caro 
Senador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu pediria a V. Exª a gentileza de me inscrever 
para que eu pudesse fazer uma comunicação inadiá-
vel, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para fazer uma 
comunicação inadiável.

Convido o Senador Ricardo Ferraço a usar da 
palavra. S. Exª está inscrito para fazer uma comuni-
cação inadiável.

Em seguida, falará a Senadora Vanessa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Se-
nador Jorge Viana; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, 
registro da tribuna do Senado, como comunicação 
inadiável, fato que julgo da maior relevância para um 
conjunto muito extenso de capixabas e de brasileiros 
que lutam, há muitos anos, contra as abusivas taxas 
dos terrenos de marinha, que, de forma anacrônica, 
alcançam um conjunto extraordinário de capixabas e 
de brasileiros.

Nos últimos dias, uma decisão do Plenário Virtual 
do Supremo Tribunal Federal resolveu, por unanimidade 
de seus membros, seguir o relatório da Ministra Rosa 
Weber, acatando recurso extraordinário apresentado 
pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo, meu 
Estado, em relação à cobrança de taxas de marinha 
na parte costeira da ilha de Vitória.

Mais que isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores: o Supremo Tribunal Federal resolveu, também 
por unanimidade dos seus membros, reconhecer a 
existência de repercussão geral da questão. Traduzindo 
em miúdos, a decisão que a Corte vai tomar no caso 
da ilha de Vitória vai valer para todas as ilhas costeiras 
que forem sede de Municípios no Brasil, como Floria-
nópolis e São Luiz do Maranhão, e assim por diante.

O caso de Vitória, nossa capital, Senador Jorge 
Viana, é muito grave, porque 30% de nossa capital são 
terrenos de marinha. É como se fôssemos um condo-
mínio da União. V. Exª já foi Prefeito e Governador e 
sabe que isso cria dificuldade para o planejamento 
urbano. Isso cria dificuldades extraordinárias para a 
regularização fundiária em nossa capital.

O objetivo do Ministério Público é garantir a apli-
cação da Emenda Constitucional nº 46, de 2005. Essa 
Emenda deixa claro que ilhas costeiras sede de Muni-
cípios não são bens da União. Não haveria, portanto, 
fundamento constitucional na cobrança de taxas de foro, 

laudêmio e ocupação de terrenos de marinha nessas 
regiões, como preconizado, como consagrado pela 
Emenda Constitucional nº 46, excluindo as chances, 
de maneira peremptória, clara e objetiva, de que esses 
terrenos em sede de Municípios sejam considerados 
propriedade da União.

A ação movida pelo Ministério Público teve sen-
tença favorável em primeira instância, ainda em 2007. 
A juíza Maria Cláudia Allemand determinou, na oca-
sião, que a União Federal cancelasse, de imediato, os 
registros dos imóveis localizados na parte costeira da 
ilha de Vitória – ou seja, na parte que não é continen-
tal – como terrenos de marinha e que fosse suspensa 
a cobrança de taxas de ocupação, foros e laudêmios 
dos referidos imóveis. Mas a sentença acabou refor-
mada integralmente pelo Tribunal Federal Regional da 
2a Região. Para aquela Corte, “ao extirpar as ilhas cos-
teiras em sedes de Municípios do patrimônio da União, 
o novo texto constitucional não pretendeu tornar essas 
ilhas infensas aos demais dispositivos constitucionais 
relativos aos bens públicos”.

Como Relatora do recurso extraordinário, a Mi-
nistra Rosa Weber entendeu que essa é, sim, uma 
questão constitucional com relevância do ponto de vista 
econômico, político, social e, evidentemente, jurídico.

O acolhimento do recurso extraordinário acende 
a esperança de que se possa finalmente fazer justiça 
aos milhares de capixabas e de brasileiros que pagam, 
ano após ano, taxas abusivas e inconstitucionais, com 
base em um instituto anacrônico, completamente ultra-
passado, cujas origens remontam ao início do século 
XIX e que, hoje, está completamente distante da rea-
lidade jurídica contemporânea do nosso País.

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, mesmo que a decisão 
do Supremo Tribunal Federal não seja ainda uma de-
cisão de mérito, há de se observar que ela já acena 
com um desfecho positivo para a situação insusten-
tável de uma multidão de capixabas e de brasileiros 
que têm vivido, a exemplo dos moradores do Município 
de Vitória, em verdadeiros “condomínios da União”, 
como afirmamos anteriormente, tamanha a extensão 
e a quantidade de áreas localizadas em seu território 
consideradas terrenos de marinha.

Não se trata apenas do pagamento indevido de 
taxas à União. Os problemas sociais, ambientais e urba-
nísticos decorrentes dos terrenos de marinha são uma 
realidade presente no cotidiano das nossas cidades.

Temos áreas ambientalmente frágeis ocupadas 
de forma desordenada.

(Soa a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Há dificuldades graves de regulariza-
ção fundiária e absurda insegurança jurídica nas tran-
sações imobiliárias de moradores inscritos no Cadin 
– Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais, mesmo possuindo re-
gistro de propriedade privada no Registro de Imóveis.

Portanto, Sr. Presidente, essa decisão represen-
ta uma luz a iluminar aquilo que poderá ser, por de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, uma posição que 
consagra, que ratifica uma decisão que o Congresso 
Nacional já adotou ainda em 2005, quando votou e 
aprovou a Emenda Constitucional nº 46.

É com essa expectativa e com essa confiança 
que trago a esta comunicação inadiável a decisão do 
Supremo Tribunal Federal...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – ...e da Exma Srª Mi-
nistra Rosa Weber.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador 
Ricardo Ferraço, que traz à tribuna um tema tão re-
levante não só para o povo do Espírito Santo, para o 
povo de Vitória, especificamente, mas também para a 
população de muitas outras cidades do País.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu pediria a V. Exª minha inscrição pela Lide-
rança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª, com 
a devida vênia do seu Líder, Senador Aloysio Nunes, 
está inscrito pela Liderança do PSDB.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Com todas as 
vênias possíveis e imagináveis!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Convido a fazer uso da palavra 
a Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com o 
Senador Cristovam Buarque.

V. Exª dispõe de nove minutos, ou melhor, de dez 
minutos, Senadora!

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Já está me garfando um mi-
nuto, Senador!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Senador Jorge Viana, Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras, há pouco, 
acabamos de realizar mais uma audiência pública da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da ques-
tão da espionagem de que o Brasil tem sido alvo. Não 
só o Brasil sofre com isso. Notícias muito recentes dão 
conta das ações da NSA também em países europeus, 
como é o caso da França.

Instalamos no Senado Federal uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito cujo objetivo central não é 
convocar o Obama, tampouco investigar as ações 
desenvolvidas pelos americanos. O objetivo principal 
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é fazer um 
diagnóstico da capacidade de defesa do Brasil em re-
lação à segurança da informação e, diante desse diag-
nóstico, apresentar sugestões quanto a programas e 
ações que devem ser desenvolvidos pelo Poder central, 
o Governo Federal, assim como apresentar projetos 
que mudem a legislação brasileira.

Com o objetivo – e aqui está o nosso Relator, 
Senador Ricardo Ferraço, que acaba de deixar a tribu-
na, abordando também um assunto muito importante 
para o seu Estado do Espírito Santo – de fazermos 
um diagnóstico da situação brasileira, temos feito o 
convite, temos realizado inúmeras audiências para 
ouvir representantes de órgãos governamentais, es-
tudiosos, empresários brasileiros desse segmento, 
Sr. Presidente. Já realizamos mais de três audiências 
com esse caráter. 

O que me deixa feliz, Sr. Presidente, é que os di-
ferentes atores que têm comparecido à CPI têm falado, 
todos eles, a mesma linguagem. Primeiro, a respeito da 
vulnerabilidade do País como Estado, extremamente 
vulnerável; segundo, pouco investimento de recursos 
no setor; terceiro, apresenta um conjunto de propostas 
que, repito, têm sido muito coincidentes sobre o que 
o Brasil deveria fazer para se preparar melhor, a fim 
de que promova uma defesa e uma segurança maior 
tanto para Estado brasileiro, para o Governo, para as 
empresas – não só estatais, mas públicas também – 
quanto para a cidadania, para os cidadãos brasileiros.

Muitas das medidas que estamos debatendo 
e discutindo, Sr. Presidente, no âmbito da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, são medidas, de acordo com 
os noticiários, que também a União Europeia – parti-
cularmente o parlamento europeu – está anunciando. 
Muito em breve, ela vai apresentar um pacote de ações. 
Entre elas, ações que garantam maior segurança à co-
munidade europeia e aos cidadãos europeus. Trata-se 
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de um conjunto de medidas que também são muito 
semelhantes àquelas que estamos debatendo aqui.

Agora, algo que salta aos olhos, Sr. Presiden-
te, diz respeito ao fato de que – a internet está sob 
a governança de um único país, dos americanos – o 
Poder Judiciário brasileiro ainda não conseguiu pro-
mover qualquer ação aqui, em Território brasileiro, 
contra essas empresas. De acordo com elas, o seu 
fórum para pendências judiciais é os Estados Unidos, 
e não o Brasil. A União Europeia, já há algum tempo, 
vem se rebelando contra isso e tem conseguido, sim, 
levar empresas de internet, inclusive americanas, aos 
tribunais europeus. Isso é muito importante.

O Governo brasileiro precisa adotar, com certa 
urgência, medidas de homologação de hardwares, de 
softwares, para que possamos ter segurança maior no 
que diz respeito ao trânsito das informações.

E por que homologação? Por que auditagem? 
Por que averiguações nos hardwares e nos softwares? 
Para se poder garantir segurança mínima com relação 
à transmissão ou ao recebimento de informações. Isso 
já deveria estar acontecendo, principalmente no que 
diz respeito a máquinas e a programas utilizados pelo 
Poder Público. 

Enfim, esse conjunto de elementos, de propostas, 
não tenho dúvida nenhuma, ajudará muito o Brasil a 
enfrentar não só o problema da espionagem, a se de-
fender contra a espionagem, mas também a praticar a 
contraespionagem, Sr. Presidente. Existem várias ex-
periências exitosas, desenvolvidas por outras nações, 
que o Brasil poderia adotar.

Outro fato que considero fundamental, e que 
essas audiências públicas têm nos trazido, é que a 
espionagem não é da NSA. É uma espionagem com 
a colaboração de outros países, que a imprensa tem 
divulgado muito, conhecida como Five Eyes (cinco 
olhos), composta pelos Estados Unidos, Nova Zelân-
dia, Canadá, Austrália e Inglaterra. O que existe entre 
esses cinco países é uma ação única. Não se trata de 
um país colaborar com o outro, não. Trata-se de uma 
ação única desenvolvida por outros países. 

Técnicos do setor de segurança, do setor de in-
formação, especialistas nessa área, têm nos mostra-
do como a união desses cinco países é fundamental 
e necessária para que haja uma cobertura de todo o 
Planeta, de todos os países, Sr. Presidente.

Enfim, nós estamos diante de ações que são 
muito fortes e na iminência de que absolutamente 
tudo o que se faz e o que se transmite em termos de 
dados e informações pode estar sendo acessado não 
só pelos Estados Unidos, mas também por essa ação 
desenvolvida por cinco países, comandada obviamente 
pelos americanos. 

Então, creio que esse conjunto de audiências, 
audiências com especialistas, técnicos, tem sido muito 
importante e, sem dúvida nenhuma, será muito impor-
tante para a elaboração do nosso relatório.

Sr. Presidente, também quero, mesmo que rapi-
damente – se não der tempo de concluir, solicito que 
V. Exª inclua nos Anais, mas creio que sim, que dará 
tempo, pela importância da data de hoje –, registrar 
o feito ocorrido no dia de hoje. Quero falar a respeito 
desse assunto. 

Hoje, pela manhã, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, 
sancionou a lei que institui o Programa Mais Médi-
cos, que já beneficia atualmente cerca de 4 milhões 
de brasileiros. 

Foi um ato muito importante, um ato que sucede, 
primeiro, a edição da medida provisória e, segundo, a 
aprovação da medida provisória pelo Congresso Na-
cional, pela Câmara e pelo Senado. 

Aqui, temos o Senador Mozarildo, que participou 
da solenidade. Eu não tive condições de lá estar, Sena-
dor, mas V. Exª nos representou muito bem. V. Exª foi o 
Relator também da matéria aqui, no Senado Federal, 
e sabe que a medida provisória que aqui chegou foi 
completamente transformada.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) –E o projeto de lei de conversão 
foi bem diferente do original. Entretanto, tudo o que se 
colocou ali foi plenamente negociado, mostrando que 
o Governo teve a mais extrema boa vontade quando 
lançou esse programa. O objetivo não era fazer com 
que um paliativo virasse programa permanente de go-
verno. Pelo contrário. Utilizar esse programa para que 
possamos avançar numa política mais permanente, 
eficiente, não só na formação de profissionais, mas 
também na alocação desses profissionais nas regiões 
de difícil acesso, mais distantes deste País. E não só 
as de difícil acesso, porque já está comprovado que 
também as periferias das grandes cidades carecem de 
profissionais da Medicina, de médicos, da presença 
desses profissionais. 

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –Já caminho para a conclusão 

A lei que foi sancionada hoje, pela Presidenta, foi 
uma lei construída por muitas mãos, Senador Jorge 
Viana, o que mostra o caráter de abertura, o caráter 
democrático deste Governo. 

Não podemos dizer que o que foi sancionado 
hoje seja a medida provisória que veio. Não. O que 
foi sancionado hoje foi aquilo que o Congresso brasi-
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leiro acordou com o Poder Executivo, tanto que, pelo 
programa, após três anos, os médicos têm que fazer 
o Revalida ou outro ato para poder revalidar os seus 
diplomas. O Revalida não é o único caminho para re-
conhecimento do diploma, mas, depois de três anos, 
tem que ter o diploma reconhecido para atuar no Brasil. 

Garante também a evolução para equipar as uni-
dades de saúde em todo o Território Nacional, assim 
como avança para a criação da carreira do profissional 
da área de saúde.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Isso é muito importante. 

Então, essas contribuições do Congresso Nacio-
nal são muito importantes. 

Sr. Presidente, tenho aqui a tabela do meu Estado 
do Amazonas. Já são quase cem profissionais. Olha 
como é difícil! Com tudo isso, até o momento, em torno 
de cem profissionais, apenas, estão indo trabalhar no 
interior do Amazonas ou na periferia da capital. 

Não é fácil, mas o Governo brasileiro enfrenta – 
e, na minha opinião, da melhor forma – essa questão, 
para avançar em melhor assistência à saúde do povo 
brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu a cumprimento, Senadora 
Vanessa, pelo seu pronunciamento, e convido para 
fazer uso da palavra, pela Liderança da Oposição, o 
Senador Mário Couto. 

V. Exa dispõe de cinco minutos, Senador, pelo 
menos do ponto de vista regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quando subo a esta tribuna, numa sessão que 
V. Exa preside, fico satisfeito, porque se trata de um 
Presidente democrata, que, independentemente da 
cor partidária, deixa o Senador à vontade. 

Quero parabenizar V. Exa pelo trabalho que vem 
fazendo, com muita decência, neste Senado Federal.

Inicialmente, paraenses de Nossa Senhora de 
Nazaré... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Mário, V. Exª está falan-
do de Nossa Senhora. Para ser justo, eu não contei 
o tempo, porque os elogios feitos a mim certamente 
não são devidos. Então, agradeço, mas, certamente, 
não sou merecedor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já é uma bondade de V. Exª. Acabei de falar da 
bondade, e V. Exª ratificou a sua bondade. 

Mas quero dizer que a festa da Padroeira, que 
leva mais de dois milhões de pessoas para as ruas, só 
termina no próximo domingo, que é o chamado Recírio. 

Presidente, estive no Marajó, neste final de sema-
na, numa bela festa, na cidade de Soure, onde inau-
guramos obras que trazem benefícios para o turismo. 
Parabéns, Salvaterra! Parabéns, Soure, pelas obras 
que estão sendo realizadas aí! 

Brasileiros, brasileiras, fazia tempo que o Exérci-
to Brasileiro não era convocado para ir às ruas deste 
País. E foi, na semana passada, convocada uma tropa: 
o pelotão da Força Nacional e o Exército Brasileiro. 

Por que convocar o Exército Brasileiro para ir às 
ruas? Para aquilo que o Partido dos Trabalhadores cri-
ticava no passado: as privatizações e as concessões. 
Não se podia privatizar. O Governo Fernando Henrique 
Cardoso foi duramente criticado, Dilma, pelo teu Par-
tido. Duramente criticado, Dilma, pelo teu Partido! Só 
faltavam invadir o Palácio do Planalto para tirar o Fer-
nando Henrique Cardoso lá de dentro e jogar contra as 
paredes! Agora, Dilma querida, fazes a mesma coisa. 

Pior, Dilma. Como a situação brasileira é preocu-
pante nas ruas, como o povo, a cada dia, cria o costu-
me de ir para as ruas, para ter o direito de ter alguma 
coisa, Dilma, V. Exª põe o Exército, V. Exª põe a Força 
Nacional para conter aquilo que o povo quer dizer, do 
peito e do fundo do coração. 

Mesmo que a Petrobras, Dilma, estivesse falida 
porque você, ou vocês... Você e o Lula faliram a Petro-
bras. A Petrobras, hoje, deve R$249 bilhões. Mesmo 
assim, Dilma, tu não deverias ter entregado a Petrobras 
ao capital estrangeiro. Mesmo assim, Dilma. A Petro-
bras é um orgulho nacional, Dilma. E tu vais à televisão 
tentar, de uma forma – vou falar duramente, Dilma –, 
de uma forma cínica, dizer que não,...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... que não é nada demais, que tudo está bem. 

Ei, ei, povo brasileiro! Temos que acordar, Brasil! 
Começaram a entregar a nossa Pátria porque não têm 
condições de gestão, são incompetentes. 

Quando Fernando Henrique Cardoso. E eu ainda 
hei de ver, meu caro Pedro Simon, eu ainda hei de ver 
Fernando Henrique Cardoso como ídolo deste Brasil, 
deste País. Aquele homem que saiu...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... altamente criticado do Governo. Como ele 
conseguiu conter a inflação? (Fora do microfone.) 
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Entregou o País aos petistas com uma inflação alta-
mente controlada.

Já vou descer, Presidente. Não vou abusar da 
sua bondade. 

Agora, por exemplo, no meu Pará, no meu queri-
do Estado do Pará... Paraenses, vocês que vivem com 
um salário-mínimo, com dois salários-mínimos, vocês 
que vivem em uma situação difícil no interior do Estado, 
sem hospital, sem uma boa educação, sem transpor-
tes, paraenses, olha o que vocês estão pagando hoje 
num quilo de farinha. Sabe quanto aumentou a farinha, 
coisa básica da tua mesa, paraense?

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Tu que não podes tomar o teu açaí sem a fari-
nha, mesmo que a tua barriga cresça um pouquinho, 
mas não sabe tomar o açaí sem a farinha, 104% é o 
aumento da inflação em cima da farinha. É muita coi-
sa, paraense. A banana, 64%; o arroz, 32%; o leite, 
paraense, 30%; o pão, paraense, quase 15%; o limão, 
12%; o abacate, 8%; e por aí vai.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Não podemos mais, brasileiros e brasileiras, paraen-
ses, viver nesta situação de angústia. Enquanto isso, 
a Dilma diz que o Bolsa Família de R$140,00 resolve 
tudo, Senador Suplicy, R$140,00, que um cidadão gas-
ta de passagem de navio de Salvaterra e Soure para 
Belém, do Anajás para Belém, do Cachoeira do Arari 
para Belém, da Santa Cruz do Arari para Belém, no 
Marajó. E a inflação, e a saúde, e a educação? 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – O que adianta, Dilma? (Fora do microfone.) Dil-
ma, melhora a educação. Dá saúde para os brasileiros, 
Dilma. Não deixa matar os brasileiros nas ruas, Dilma. 
Contém a violência. Não deixa a inflação subir. Não 
põe o Exército na rua, Dilma. Isso é vergonhoso para 
o nosso País, Dilma. Para fazer o leilão, tu colocas o 
Exército na rua, Dilma! Tu estás com medo do povo, 
Dilma? Fizeste uma porção de trapalhada e mentira, 
agora, tu estás com medo do povo brasileiro e coloca 
o Exército na rua, intimidando a população brasileira. 

Ê, Dilma! Ê, PT! Ê, Lula! O que vocês foram fazer...

(Interrupção do som)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – ... com este País querido!

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Estraçalharam o Brasil. Quem assumir o gover-
no deste País – eu tenho certeza que não vai ser tu, 
não, Dilma –, mas quem assumir vai ter muito trabalho, 
mas muito trabalho para pôr a casa em dia e fazer o 
brasileiro mais feliz. Hoje, o País sofre.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu que agradeço a colaboração 
de V. Exª com os trabalhos da Mesa.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Aloysio Nunes.

Senador Aloysio Nunes, como orador inscrito. Em 
seguida, o Senador Eduardo Suplicy e eu.

Acabo de receber a visita da Senadora Angela. 
Ela vai assumir a Presidência enquanto eu falo, daqui 
a pouco. Porque compõe a Mesa do Senado Federal.

Senador Aloysio Nunes, V. Exª tem a palavra, 
como orador inscrito.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
noto, com profunda preocupação e com uma ponta 
também de desgosto, que o sentimento da intolerância 
tem sido um dos mais cultivados no Brasil nos últimos 
tempos. Intolerância que, muitas e muitas vezes, des-
camba para a violência pura e simples.

A intolerância está presente no debate político. 
Quando alguém critica o Governo atual, é imediata-
mente taxado de inimigo da Pátria, aquele que não 
quer o progresso do País, que não quer o bem do povo.

A violência nas ruas é de alguma forma até gla-
morizada, não apenas tolerada. O que se viu e o que 
se vê diariamente no noticiário da televisão, e que 
já está incorporado à vida das grandes cidades, são 
movimentos reivindicatórios que descambam para a 
violência ou movimentos violentos que procuram tra-
zer para si a cobertura da reivindicação. O Presidente 
Lula, ainda há poucos dias, disse: “Olha, no meu tem-
po, eu reivindicava sem precisar cobrir a cara. Eu não 
precisava me mascarar para reivindicar”.

E, de fato, a reivindicação legítima, justa, correta, 
que se inscreva nos marcos do regime democrático, 
não exige que a pessoa tampe a cara. Quem tampa a 
cara é porque vai efetivamente para o confronto com as 
forças da ordem, com a Polícia Militar, Policia Civil, de-
predar patrimônio público e privado, para, dessa forma, 
manifestar o seu inconformismo com sabe-se lá o quê. 

Até mesmo universidades, duas universidades 
públicas de São Paulo, Unicamp e USP, tiveram suas 
reitorias invadidas por brucutus armados de porretes, 
a pretexto de exigir eleição direta do reitor, na USP, 
e outra para exigir que a Polícia Militar não intervies-
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se na prevenção de crimes cometidos no interior do 
campus. Recentemente, um rapaz da Unicamp foi lin-
chado durante uma das festas de embalo produzidas 
periodicamente, em que se reúnem 3, 4 mil pessoas e 
acontece de tudo, mas tudo mesmo. E os reitores, com 
receio de enfrentar a situação, muitas vezes tendo a 
compreensão equivocada do Poder Judiciário, de que 
invasão de reitoria é uma forma legítima de reivindica-
ção, não punem, recuam, temem. Esses Black Blocs 
cometem atos de violência absolutamente inaceitáveis. 

Até o Movimento do Passe Livre, que, até certo 
momento, foi mostrado como uma coisa do bem, não 
hesita em interromper avenidas, como, ainda ontem, 
a avenida do M’Boi Mirim, uma das mais movimenta-
das de São Paulo, para, a pretexto de reivindicar me-
lhorias de transporte, infernizou a vida de milhares e 
milhares de trabalhadores que passam por essa rua 
congestionada para se dirigir ao trabalho ou para voltar 
para casa. É o exercício arbitrário das próprias razões.

Agora, um fato rumoroso foi a depredação de um 
laboratório de pesquisas, promovido por ativistas da 
causa da defesa dos animais, com o apoio logístico e 
paramilitar dos Black Blocs, para interromper pesqui-
sas que estavam sendo realizadas nesse laboratório 
situado em São Roque, Estado de São Paulo. É bom 
que se diga que a manifestação de defesa dos animais 
teve como objeto apenas os beagles, bichos fofos.

Os ratos, os camundongos, esses não, mas bicho 
bonitinho que estava sendo utilizado para pesquisas. 
Pesquisas de desenvolvimento de medicamentos que 
salvam vidas humanas e que só podem ser testados 
quanto à sua eficácia ou quanto à sua não nocividade 
em animais foram interrompidas e dados acumulados 
ao longo de muito tempo de dedicação e de estudo 
foram destruídos quando destruíram os computado-
res e instalações, a pretexto de resgatar os animais. 

Não quero, Sr. Presidente, entrar na discussão 
sobre a legitimidade ou não da pesquisa com animais. 
Apenas afirmo que é uma prática corrente no mundo 
todo, no mundo todo. Porque se não puder testar em 
animais, o que se vai fazer? Vai se testar em seres 
humanos? Alguns medicamentos são inclusive objeto 
de pesquisas clínicas em seres humanos, mediante a 
observação de protocolos rigorosos, os mesmos pro-
tocolos rigorosos que devem ser observados quando 
se realizam pesquisas com animais.

Existem instituições que velam por isso, como 
o Conselho Nacional de Controle de Experimentação 
Animal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Existem órgãos que têm regras claras, sancionadas 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia, regras que, caso sejam descumpridas, provocam, 
ensejam penalidades, e penalidades rigorosas.

Se há suspeita de que determinado laboratório 
esteja infringindo essas regras, existe o caminho da 
lei, o recurso ao Ministério Público. Mas o recurso de 
entrar quebrando tudo, destruindo tudo, é absoluta-
mente inaceitável, Sr. Presidente! 

Infelizmente, esse tipo de procedimento, de que-
brar tudo quando não se concorda com determinada 
posição, com determinada postura municipal, com uma 
determinada lei ou uma política pública, vai se tornan-
do prática corrente no nosso País.

Quero citar, já que falei da SBPC, o secretário 
dessa entidade respeitabilíssima, o médico Marcelo 
Marcos Morales, que é o Coordenador do Conselho 
de Experimentação Animal. Ele lamenta que anos de 
estudos voltados para a busca de medicamentos de 
combate ao câncer, às dores e inflamações tenham 
sido desperdiçados em vão pelos ativistas.

Os ativistas dizem que faltou diálogo, mas, quan-
do falta o diálogo, existem instâncias legais para se 
recorrer. Existe, como eu disse, o Ministério Público, 
existe o Poder Judiciário. Mas entrar quebrando tudo? 
Ao entrar quebrando tudo, destruíram, inclusive, docu-
mentos que poderiam ser utilizados para se comprovar 
eventual prática de maus-tratos aos animais.

Então, todos perderam: perde o laboratório – se-
gundo informações que tenho, uma das coordenadoras 
do movimento diz que o laboratório Royal praticava 
maus-tratos, alegação essa que é negada pelo labo-
ratório –; perde a ciência brasileira e perdem, inclusi-
ve, os ativistas de boa-fé, que se veem destituídos da 
eventual prova de ilícitos cometidos no âmbito desse 
laboratório.

A forma utilizada só revela o desconhecimento, 
a brutalidade, o obscurantismo, contrário à ciência, 
contrário às formas civilizadas de convivência humana.

A Profª Helena Nader, Presidente da SBPC, afir-
ma que o laboratório Royal é uma organização não go-
vernamental altamente qualificada e credenciada para 
desenvolver pesquisas para o incremento da inovação 
nacional. E esse mesmo laboratório, segundo a Drª 
Helena Nader, já realizou pesquisas que contribuíram 
para a criação de medicamentos e biofármacos para a 
indústria farmacêutica nacional, avalizados pela Anvisa.

Mas não estou aqui para defender o laboratório. 
Estou aqui para condenar a forma de intervenção bru-
tal, obscurantista, que merece e deve ser punida com 
todo rigor, assim como todas essas manifestações que, 
cada vez mais, vem toldando o clima de convivência 
democrática e civilizada entre os brasileiros.

Ouço V. Exª, com todo prazer, Senador Paulo 
Davim.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 74681 

Senador Aloysio, eu quero parabenizar V. Exª por 
abordar este assunto na tarde de hoje. No Brasil, nós 
estamos vivendo um período de mais absoluta inse-
gurança, em que a democracia está sendo agredida, 
todos os dias, com as manifestações onde há a pre-
sença de desordeiros. Eu acho que nós não avança-
mos. A democracia não se torna madura e confiável 
da forma como estão acontecendo os protestos nas 
ruas do Brasil. O outro tema importante é a questão 
do laboratório. Eu vi, assisti às imagens, achei uma 
brutalidade imensa. Ora, não dá para misturar ciência 
com ideologia; não pode. Todos esses produtos, esses 
medicamentos, essas drogas produzidas em laborató-
rios têm as fases de estudos...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Quando ciência se misturou com 
ideologia, cientistas foram condenados à fogueira ou 
a campos de concentração.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
A História aponta isso. Nós não podemos cometer a 
mesma falha, repetir os erros. Um produto, para chegar 
às prateleiras das farmácias, passa por várias fases, 
e uma das fases é o teste em animais. Não dá para 
fazer uma experiência in vitro, pular as outras fases e 
chegar à última fase, que é o uso humano.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Por isso é que existem os biotérios; 
todos os laboratórios de pesquisas das universidades 
importantes os têm.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Exatamente. Então, essas fases, nós não podemos 
abolir na pesquisa científica. Eu acho uma estupidez, 
acho uma falta de conhecimento dos fatos, e isso co-
loca em risco laboratórios sérios, pesquisas sérias, 
inclusive desse mesmo laboratório. Nós sabemos que 
uma pesquisa dessas leva anos e anos para se avan-
çar um milímetro...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Tudo isso jogado fora junto com 
os computadores!

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Tudo isso foi jogado fora pela mais absoluta brutalidade 
e desconhecimento do funcionamento, da funcionali-
dade da ciência. Eu lamento profundamente e reitero 
o meu apoio às suas palavras. Muito obrigado.

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Muito obrigado. Agradeço o seu 
aparte, meu caro colega. Sinto, como o V.Exª e como 
a unanimidade dos Senadores desta Casa, preocu-
pação diante desse ovo da serpente do autoritaris-
mo, de métodos de ação política que lembram muito 

o nazismo e que precisam ser banidos e punidos com 
muita severidade.

Ouço a campainha de V. Exª. Imagine V. Exª e 
imagine o Senado se eu, ao ouvir a campainha que me 
lembra a observância do tempo destinado ao orador, 
eu passasse a arrebentar aqui o microfone, fosse até 
sua mesa para arrancar os fios da campainha... Ima-
gine V. Exª se eu aqui me fantasiasse de Black Bloc e 
quisesse, no uso da violência física, me insurgir contra 
as regras de convivência que todos nós aqui, Senado-
res, somos obrigados a respeitar.

Muito obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Vamos ver o postscriptum da Se-
nadora Ana Amélia se V. Exª me permitir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT– AC) – Sem dúvida. Antes, porém, agra-
decemos – e é bom que um representante de São 
Paulo esteja aqui – a visita dos alunos e das alunas da 
Escola Renascença, de São Paulo. Sejam bem-vindos 
ao Senado. Inclusive, temos o Senador...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Bem-vindos!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – ...Aloysio Nunes com a palavra.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Agradeço ao Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – E obviamente que o tema que S. 
Exª aborda é da maior importância e recebe o aparte 
da Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Agradeço ao Senador Jorge Viana, Presidente da 
sessão. Senador Aloysio Nunes Ferreira, li, com mui-
to bom grado, declarações contundentes do ex-Presi-
dente Lula a respeito deste assunto, dizendo que, ao 
longo da vida dele como sindicalista, nunca precisou 
esconder o rosto...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É verdade.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
...porque a identidade dele é exatamente a confirmação 
da autenticidade, da coragem para o enfrentamento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – E nós sabemos o quanto ele lutou.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – E 
aí é contraditório, Senador, quando esses mesmos 
grupos querem que votemos aberto aqui. Ora, voto 
aberto é mostrar a cara. Então, é contraditório que se 
ponha uma máscara para exigir que os Senadores vo-
tem aberto. Há uma contradição, eu diria, no mérito. 
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Nós vamos, a despeito disso, tomar uma decisão sobre 
voto aberto ou secreto. No entanto, não há, digamos, 
coerência entre tapar o rosto e defender a democracia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É verdade.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – A 
democracia, por si só, é e deve ser transparente, com 
responsabilidade e as pessoas têm que assumir seus 
atos com coragem, porque se esconder sob uma más-
cara é um ato de covardia, no meu entendimento. To-
dos os protestos são bem-vindos sempre que dentro 
da ordem. E o que tem acontecido? Esses radicais, 
essas pessoas que agem simplesmente estimulados 
e inspirados por violência, violência pela violência...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Violência pela violência.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
...violência pela violência, sem nenhuma razão, sem 
nenhum motivo, estão assustando a classe média, 
estão assustando as pessoas de bem, as pessoas da 
paz que querem protestar, que querem se manifes-
tar, como aconteceu aqui no mês de julho, quando o 
Brasil inteiro se mobilizou com paz, com serenidade. 
Aqui na frente do Congresso, as famílias vinham com 
as crianças para desenhar a democracia, a abertura, 
as suas demandas, o passe livre, tantas coisas, tantas 
demandas, a saúde melhor, tudo isso.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Agora, bastou os brucutus entra-
rem no jogo com a linguagem da violência...

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Acabou.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – ...acabou.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Acabou o movimento dos professores, de todos eles. 
Então, queria cumprimentá-lo e cumprimentar – vou-
-lhe dizer, sinceramente, que tenho feito algumas crí-
ticas ao Presidente Lula sobre a questão política de 
antecipação da sucessão presidencial – o Presidente 
pela declaração lúcida, oportuna, necessária, porque 
ele tem autoridade moral, nesse aspecto, de lidar com 
o povo, com os chamados movimentos sociais, para 
dar esse recado. Não é preciso e não se deve escon-
der o rosto, quando queremos fazer manifestação. De-
mocracia é, sobretudo, exercício dessa transparência. 
Parabéns, Senador Aloysio!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu convido para fazer uso da pa-
lavra o Senador Eduardo Suplicy.

Antes, porém, gostaria de cumprimentar o Sena-
dor Aloysio. Já conversamos sobre esse tema e, certa-
mente, é um tema que precisamos debater: estabelecer 
regras claras para as manifestações nas cidades, com 
locais apropriados para que se preserve o direito de ir 
e vir do conjunto da população e, ao mesmo tempo, o 
direito de manifestação daqueles que querem externar 
suas posições, sejam políticas ou mesmo suas posi-
ções sobre determinados temas e assuntos, que são 
parte da vida contemporânea hoje. Mas é óbvio que, 
sem regras, esse jogo vai terminar muito mal.

Com a palavra V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Volto a dizer que estão nos visitando alunos da 

Escola Renascença, de São Paulo, que nos dão o 
privilégio da visita. Sejam bem-vindos a Brasília e ao 
Senado! Está aqui o nosso querido Senador Eduardo 
Suplicy, que tão bem representa São Paulo nesta Casa.

Tem a palavra V. Exª, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Querido Senador Jorge Viana, 
do PT do Acre, quero aqui dar as boas-vindas a todos 
os estudantes, ao professor e à professora do Colé-
gio Renascença, de São Paulo. Quero dizer que são 
muito bem-vindos. Aqui puderam conhecer um pouco 
do pensamento de outro Senador de São Paulo, o Se-
nador Aloysio Nunes.

Estou de pleno acordo com S. Exª quando diz, 
e faz a recomendação, que as pessoas que estão se 
utilizando de violência nas diversas manifestações de-
vem procurar outro caminho.

Precisamos conclamar a todos que procurem agir 
sempre seguindo o exemplo daqueles que souberam 
fazer avançar tanto as boas causas do mundo, como 
Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., pelo meio 
da não violência.

Então, reitero o meu apelo a todos aqueles que 
são membros do Black Bloc, Anônimos e outros que, 
de maneira alguma, em qualquer das manifestações, 
inclusive protestando contra o leilão de Libra da Pe-
trobras, seja em qualquer parte do Brasil, seja no Rio 
de Janeiro.

E, agora, junto ao Laboratório Royal, em vez de 
dialogarem, simplesmente começaram a prejudicar 
aqueles que estavam se manifestando e que queriam 
dialogar com os responsáveis pelo laboratório Royal. 
Foram lá, reviraram três automóveis no caminho e tudo. 
Esse procedimento de forma alguma é construtivo.

Bem ressaltou a nossa querida Senadora Ana 
Amélia, do Rio Grande do Sul, que o Presidente Lula 
nunca precisou esconder seu rosto para realizar as 
manifestações e alcançar grandes objetivos. Inclusive, 
ao tempo em que era presidente do Sindicato dos Me-
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talúrgicos, ele nunca promoveu ou usou de qualquer 
ato de violência.

Mas eu, hoje, vim aqui para registrar o pronun-
ciamento tão significativo que ontem fez a Presidenta 
Dilma Rousseff – e hoje também outro –, na sanção 
do Programa Mais Médicos. Eu quero ressaltar o ato 
tão belo que o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, e 
a própria Presidenta Dilma Rousseff fizeram, ao pedir 
desculpas ao médico Juan Delgado, de Cuba, que, ao 
chegar a Fortaleza, havia sido apupado por um grupo 
minoritário de médicos brasileiros que não deram as 
boas-vindas aos médicos cubanos. Juan Delgado foi ali 
por todos aplaudido de pé quando Alexandre Padilha 
e a Presidenta Dilma Rousseff cumprimentaram-no e 
disseram o quão bem-vindo ele é.

Mas eu quero, Presidente Jorge Viana, aqui res-
saltar os esclarecimentos dados ontem pela Presidente 
Dilma Rousseff sobre o pré-sal e o campo de Libra.

O pré-sal brasileiro foi descoberto pela Petro-
bras em 2007, abrindo enormes perspectivas 
para o segmento de petróleo e gás no Brasil. 
Com a evolução das avaliações, evidenciou-se 
que a região denominada pré-sal se configu-
rava em uma das maiores províncias petrolífe-
ras mundiais. Nessa província, encontram-se 
as maiores descobertas realizadas no mundo 
nos últimos dez anos. As áreas de Libra, de 
Franco e o campo de Lula, todas com volumes 
superiores a 8 bilhões de barris de óleos re-
cuperáveis, não encontram concorrentes em 
termos de tamanho entre as descobertas mun-
diais recentes. E o pré-sal não se restringe a 
essas três grandes descobertas. O campo de 
Sapinhoá, as áreas de Carcará, Peroba, Pau 
Brasil, Florim, Iara, entre outras...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... todas caracterizadas como descober-
tas gigantes, contribuem para caracterizar a região do 
pré-sal como a maior província petrolífera descoberta 
nos últimos anos no mundo.

A área de Libra, licitada nesta segunda-feira, é 
uma das maiores descobertas do pré-sal. É a certeza 
da existência de volumes recuperáveis de petróleo de 
grande monta, que explicam o modelo de partilha e 
sua atratividade.

No campo de Libra, devem ser produzidos entre 
8 e 12 bilhões de barris de petróleo nos próximos 35 
anos. Trata-se de óleo de excelente qualidade, com 27 
graus API e baixo teor de enxofre.

Sr. Presidente, vou pedir a transcrição na ínte-
gra, mas me permita destacar pelo menos alguns pa-
rágrafos aqui.

A produção de Libra, ao atingir seu pico, alcan-
çará 1,4 milhão de barris por dia e 40 milhões de me-
tros cúbicos de gás natural, com 25 milhões de metros 
cúbicos diários sendo ofertados ao mercado.

Apenas como referência, a produção total do 
País em 2013 deverá situar-se próxima a 2,1 milhões 
de barris diários de petróleo, de maneira que Libra 
representará, no seu pico, 67% de toda a produção 
atual do Brasil.

Mais adiante, ressaltou a Presidenta Dilma que 
os royalties a serem pagos na produção de Libra, cuja 
destinação será de 75% para a educação e de 25% 
para a saúde, deverão totalizar, ao longo dos 35 anos 
do contrato, algo como R$270 bilhões, contribuindo para 
transformar o País em algo muito melhor do que é hoje.

A parcela do excedente em óleo que ficará com a 
União deverá propiciar investimento de R$368 bilhões 
em saúde e educação.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Igual montante deverá ser destinado ao 
Fundo Social, cujos rendimentos deverão ser aplicados 
no combate à pobreza, na ciência e na tecnologia, no 
meio ambiente, no esporte, na cultura e na mitigação 
das mudanças climáticas.

Assim, caminhamos em direção a um futuro no 
qual a riqueza finita do petróleo será transformada na 
infinita riqueza da educação de qualidade para a po-
pulação brasileira.

Então, quero transmitir aos estudantes do Co-
légio Renascença o meu abraço. Poderei encontrá-
-los aqui – podem vir à porta do plenário, pois quero 
abraçá-los pessoalmente. Aqui, na porta do plenário, 
vou recebê-los.

Muito obrigado, Presidente Jorge Viana. Peço 
para que seja transcrito, na íntegra...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Fora do microfone.) – ...o pronunciamento 
de ontem da Presidenta Dilma.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, caro Sena-
dor Suplicy, nos termos regimentais.

Passo a Presidência para a querida colega An-
gela Portela, que também é da Mesa do Senado Fe-
deral, para que eu possa, como orador inscrito, usar 
da palavra.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Angela Portela, 2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR.) – Com a palavra, o nobre amigo 
Senador Jorge Viana, do PT do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, caros colegas Senadores, 
Senadoras, venho à tribuna do Senado para tratar, ob-
viamente, do Mais Médicos; mas antes queria também 
registrar meu contentamento – falei ontem aqui e, ao 
mesmo tempo, como fez o colega Senador Suplicy –, 
registrar meus cumprimentos à Presidenta Dilma pelo 
resultado do leilão que tivemos ontem e pelo pronun-
ciamento que a Presidenta fez para todo o povo bra-
sileiro depois do evento do leilão de Libra.

É óbvio que é algo que pode, sim, mudar a his-
tória do nosso povo, do nosso País. É o início de uma 
nova era, usando combustível fóssil, óbvio, mas, como 
bem disse hoje a Presidenta Dilma – e é bom que todos 
atentem para essa frase –, com todo o arranjo feito, 
sistema de partilha, uma inovação do País, que estudou 
todos os modelos aplicados no mundo, na busca de 
fazer valer os interesses do País e de seus cidadãos.

Ontem dei entrevista, e um jornalista me dizia: 
“Mas o leilão de Libra não foi tão bom para as empre-
sas”. Eu respondi: “Ótimo! Não foi tão bom para as em-
presas, porque foi muito bom para o Estado brasileiro, 
para o cidadão brasileiro”. E a Presidenta Dilma usou 
uma frase que certamente vai ficar para a história. Ela 
disse, no discurso de hoje, no Mais Médicos: “Nós va-
mos transformar óleo, gerado pela natureza, em saúde 
e educação”. O Senador Mozarildo estava lá e ouviu.

É isso que o modelo de partilha, que está longe 
de ser privatização... Aliás, é a presença forte do Es-
tado, para que se tenha o adequado aproveitamento, 
em parceria com a iniciativa privada. Duas grandes 
empresas internacionais, duas gigantes da área de 
energia estão lá, duas empresas chinesas e a nossa 
Petrobras.

Mas, Srª Presidenta, caros colegas, eu queria 
fazer um registro desta tribuna, porque esse é o tipo 
do assunto sobre o qual devemos debater, refletir. Sou 
um leitor do jornal Folha de S.Paulo, há muito tempo 

gosto dele. Claro que, em alguns períodos, vejo-me 
criticando-o, mas é um jornal feito com independência, 
por profissionais talentosos e competentes.

Dois episódios que foram destaque na Folha de 
S.Paulo chamaram a atenção, nesta última semana, 
de todo o Brasil. Gostaria de iniciar cumprimentando o 
próprio jornal por ter um eficiente sistema de ombuds-
man. A Suzana Singer traz os dois episódios.

Um diz respeito a um erro, que o próprio jornal 
assumiu, e acho que ninguém tem dúvida de que não 
foi intencional. Domingo, o jornal informou que, em um 
cenário sem a candidatura de Marina Silva, a maioria 
dos votos iria para a Presidenta Dilma. Ora, a Folha 
tem um instituto de pesquisa, o Datafolha, com gran-
de credibilidade, e eu até hoje me pergunto – e gosto 
muito de ler pesquisas: como um instituto e um jornal, 
que são parte um do outro, cometem um erro desses? 
E o jornal depois teve que dizer que foi um erro, que 
a maioria dos votos, caso Marina Silva não fosse can-
didata, iria para Eduardo Campos. O jornal assumiu o 
erro, assumiu o engano. E esse tema, obviamente, foi 
esclarecido. E só ficou um questionamento a respeito 
de como se comete uma falha desse tamanho.

Mas o outro erro do jornal acho que precisa ser 
assumido por ele. Diz respeito a manchetes que dizem: 
“Dilma aumenta viagens pelo País e entrega casas sem 
luz”. Como um jornal com a credibilidade da Folha de 
S.Paulo entra nessa? O ombudsman da Folha diz: “A 
Folha acusou a Presidenta Dilma de entregar casas sem 
água, sem luz no interior da Bahia. O jornal mostrou, 
na quarta-feira, que parte das moradias inauguradas 
em Vitória da Conquista, no programa Minha Casa, 
Minha Vida, estava no escuro e a seco. Os moradores 
usavam velas à noite e enchiam baldes nas casas dos 
vizinhos.” A ombudsman da Folha diz: “Bastava ler o 
outro lado.” Na mesma matéria, havia lá, pequenininho, 
o outro lado, que dizia o seguinte – o outro lado com a 
posição do nosso Governo, do Ministério das Cidades: 
“O Ministério das Cidades explicou que as casas foram 
entregues com as instalações elétricas, hidráulicas e 
que cabia ao beneficiário do programa pedir a ligação 
dos serviços às empresas de distribuição do Estado”. 

Acontece o mesmo com quem compra um imóvel, 
sem ajuda do Governo Federal. Todos nós sabemos 
que é assim que funciona, Senador Mozarildo. Se você 
aluga uma casa ou compra uma casa, depois você tem 
que pedir a ligação em seu nome. A Folha de S. Paulo 
fez disso uma manchete.

Eu mesmo gosto muito de ouvir rádio, ouço muito 
a CBN e a Rádio Senado, adoro música, mas, na função 
que eu estou hoje, tenho que estar sempre atento ao 
noticiário, e faço isso acompanhando... Eu ouvi achin-
calhes, eu ouvi a CBN reproduzindo, com razão, uma 
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notícia que saiu na capa de um dos maiores jornais 
do País. E muitos brasileiros e brasileiras disseram: 
“A Presidenta Dilma é uma irresponsável, está fazen-
do campanha”. Nós ouvimos discursos daqui, desta 
tribuna do Senado, Senadores cobrando, xingando o 
nosso Governo por estar entregando casa sem água, 
sem luz e sem esgoto.

O problema é que era uma mentira. Quantos vão 
vir à tribuna pedir desculpa por ter passado uma ver-
são falsa para o cidadão brasileiro? Os jornalistas que 
citaram, na CBN, nas milhares de rádios que repro-
duziram a Folha de S. Paulo, vão falar, com a mesma 
intensidade, com o mesmo espaço, que a Presidenta 
Dilma não era, não é irresponsável?

A Presidenta Dilma tem muitos defeitos. Para al-
guns são defeitos, alguns daqueles que ela tem e que, 
para mim, são qualidades: é rigorosa, não aceita esse 
tipo de coisa, não permite que um auxiliar faça isso. 

Meus amigos, é duro, porque, quando se espa-
lha uma notícia falsa, é como abrir um travesseiro de 
penas ao vento. Não tem quem traga de volta o que 
compõe o travesseiro. Foi isso o que aconteceu com 
essa história da Presidenta Dilma estar entregando 
casa sem... Logo ela, como disse o Presidente Lula, 
uma espécie de mãe do PAC, uma pessoa que cuidou, 
com o Presidente Lula, para que quem não tem casa... 
Quantas vezes ela emocionou todos nós, falando como 
mãe, como avó, que a casa é o centro de uma família?

Nos Estados Unidos, uma pessoa, para adquirir 
uma casa, demora vinte anos – pagando. No Brasil, 
mais de dois milhões de famílias já estão com suas 
casas, só nesse período do governo de Lula e do Go-
verno Dilma. 

Então, eu queria dizer que cumprimento a Folha 
por ter um ombudsman, que todo jornal deveria ter; 
cumprimento a Folha por debater seus próprios erros, 
mas acho que foi um erro gravíssimo. 

Trago aqui: “Erro ou má fé da Folha? A Justiça 
vai decidir.” Aqui, o que está nesta fotografia é o con-
junto habitacional que foi escondido. Foi inaugurado 
pela Presidente Dilma e foi escondido. Apareceu uma 
casa à luz de velas. E está aqui também a funcioná-
ria pública Fabiana Oliveira Lira. Ela é a moça que foi 
colocada como a que recebeu uma casa sem água, 
sem luz, sem esgoto. Eu reproduzo aqui o que ela diz.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco de Apoio ao Go-
verno/PT – AC) – 

Quando eu recebi a chave da casa no dia 9 de 
outubro, eu, em seguida, dei entrada no pedido 
da luz e da água. Eles me disseram que eu 
tinha o prazo de cinco dias úteis para efetivar 

a ligação [eles precisavam disso]. Quando o 
entrevistador [no caso, o jornalista] apareceu 
na minha casa, a luz não estava ligada, mas 
ainda estava no prazo [diz a funcionária.].

Isso virou uma gravíssima acusação, tentando 
macular a imagem da Presidenta Dilma. 

Eu queria ainda pôr aqui o fechamento do que 
escreve a Suzana Singer. Diz a editoria Poder, da Folha. 

A informação de que as casas foram entregues 
sem água nem luz é relevante por mostrar a 
pressa com que o governo tem organizado 
essas inaugurações, por motivos obviamente 
eleitorais. O objetivo da reportagem era mos-
trar isso, e não culpar a Presidenta pela falta 
de água e luz. 

Olha o que é que fala a ombudsman.

Se era assim, por que o título dizia “Dilma 
multiplica viagens e entrega casas sem água 
e luz”? [A própria ombudsman da Folha colo-
ca.] Em plena campanha (alguém duvida que 
já começou?), é preciso ser mais que rigoroso 
com as denúncias envolvendo qualquer um dos 
candidatos. Do contrário, o jornal estará apenas 
fornecendo matéria-prima para os programas 
eleitorais de 2014. 

Então, Srª Presidenta, eu queria só a compre-
ensão de V. Exª. Feito este posicionamento, eu queria 
dizer aqui que participei hoje de um dos atos mais 
importantes na minha vida pública. Do lado do meu 
irmão, o Governador e médico Tião Viana, eu queria 
cumprimentar...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) –... o Senador Mozarildo, Relator dessa matéria, 
o Senador João Alberto, que presidiu a Comissão, os 
Líderes, todos que se empenharam, a Chefe da Casa 
Civil, Gleisi Hoffmann, a Ideli Salvatti, Ministra da Arti-
culação, e, de maneira muito especial, o Ministro Aloizio 
Mercadante, e o extraordinário colega, companheiro, 
que eu tenho orgulho de ter no PT, Alexandre Padilha, 
Ministro da Saúde.

Foi fantástica a apresentação. Lá estava o médico 
cubano Juan Delgado. E a Presidenta Dilma abriu o 
seu discurso pedindo desculpas, em nome de todos os 
brasileiros, ao Dr. Juan Delgado, médico cubano que, 
quando desceu no aeroporto de Fortaleza, para nos 
ajudar a enfrentar esse problema de décadas no Bra-
sil, que é a falta de médico, foi agredido verbalmente, 
foi vaiado e entrou num verdadeiro corredor polonês. 
Hoje, ele foi ovacionado. 
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O Senador João Alberto estava lá, e eu acabei 
de cumprimentá-lo pelo trabalho, que foi reconhecido 
por todos, assim como nós também trabalhamos por 
isso, porque, de certa forma, nós ajudamos a aprovar 
esse projeto, que é tão importante.

Eu queria dizer que o Programa Mais Médicos 
não é um projeto eleitoreiro, pois estava sendo tra-
balhado antes das manifestações. Mas as manifesta-
ções estão sendo atendidas, porque, inclusive, a Pre-
sidenta Dilma falava que em qualquer pesquisa que 
se faça neste País, em qualquer cidade, em qualquer 
Estado, a falta de médicos sempre está entre os três 
mais graves problemas apontados pela população. E 
não é sem razão: o Canadá tem 2 médicos para cada 
mil habitantes; o Reino Unido, 2,7; A Argentina, 3,2; O 
Uruguai, 3,7; Portugal, 3,9; a Espanha, 4; Cuba, 6,7. 
E o Brasil tem pouco mais de um médico para cada 
mil habitantes. Como é que vamos resolver isso? De 
uma maneira corporativa? E onde estão os médicos 
brasileiros? Concentrados...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) –... nas grandes cidades.

Estou concluindo, Srª Presidente.
Estão concentrados nas grandes cidades. Es-

pecialistas.
Conto aqui, rapidamente, que recebi uma ligação 

do então nomeado De Filippi, Secretário de Saúde de 
São Paulo: “Jorge Viana, você trabalhou na Helibrás 
e sabe, entende dessas coisas. A Prefeitura está pen-
sando em contratar helicópteros em São Paulo para 
poder levar médico do centro de São Paulo para os 
centros de saúde da periferia”. De helicóptero! Porque 
o médico não quer ir. Ou as condições também não 
são as adequadas.

Faltam médicos no Brasil. Agora, a Presidente 
Dilma lança um Programa extraordinário, que recebeu 
importantes modificações aqui e que, certamente, vai 
mudar a história do Brasil, garantindo médicos para 
os mais pobres. Médico não é tudo, mas não dá para 
melhorar a situação da saúde sem esses profissionais. 
O Programa não é contra os médicos brasileiros, mas 
junto com os médicos brasileiros. Não tem nenhum 
sentido. Ele vai mexer em toda a estrutura de forma-
ção desses profissionais. O Governador Tião Viana já 
o está implementando. No Acre, nós vamos receber 
em torno de duzentos novos médicos. Nosso sonho 
de que todos tenham acesso ao atendimento médico 
vai se tornar realidade neste País.

Concluo, Senadora Angela Portela, agradecendo 
sua tolerância e dizendo que o Programa Mais Médi-
cos tem um defeito: só está sendo implementado ago-

ra. Esse é o defeito. Todos os países do mundo foram 
atrás de médicos em outros países para resolver esses 
problemas. A Inglaterra tem mais de 30% dos médicos 
de outras nacionalidades. O Brasil precisa dar atenção 
para a nossa juventude, precisa multiplicar o número 
de vagas nas universidades de Medicina. O Ministro 
Mercadante falou isso hoje, o Ministro Padilha também 
apontou esse caminho. 

Parabenizo a Presidenta Dilma e, antes de fi-
nalizar, com muito respeito, cumprimento o Senador 
Mozarildo, que foi Relator dessa matéria que muda a 
história da saúde no Brasil, sem dúvida. Sem dúvida! 
Agora, o SUS, que é um serviço universal de saúde, 
mesmo sem a CPMF, mesmo sem os recursos que 
foram tirados neste Congresso, vai ser uma realidade, 
principalmente para os mais pobres.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e For-

ça/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, quero só me 
aliar, me somar ao pronunciamento de V. Exª. Como 
Relator-Revisor, usei exatamente, digamos assim, a 
minha formação de médico, há 44 anos... Como disse 
V. Exª, desde aquele tempo a carência de um programa 
dessa natureza já existia. Realmente, da forma como 
o problema vinha sendo conduzido, tanto por parte do 
Governo quanto das entidades médicas, ele jamais 
seria resolvido. Então, tenho dito para alguns colegas 
que esse Programa, agora implantado e, inclusive, já 
foi melhorado aqui com a questão do prazo para fazer 
o Revalida, da previsão de o Governo, em cinco anos, 
construir, reformar e equipar as unidades de saúde e 
também criar certos rigores para a criação e o funcio-
namento dos cursos de Medicina. 

Então, acho que foi um grande passo e dou este 
testemunho aqui não só por ter sido Relator Revisor, 
mas, principalmente, pela minha experiência que tive 
de participar espontaneamente de um programa Mais 
Médicos quando me formei, há 44 anos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns.

E digo que, quando Governador, com a ajuda 
do então Senador Tião Viana, levamos a Faculdade 
de Medicina para dentro da Universidade Federal do 
Acre. Foi um dos atos mais importantes que fiz no Go-
verno. Levamos residência médica, formamos mais de 
50 profissionais do Acre em mestrado e doutorado, e, 
agora, se Deus quiser, com trabalho, vamos ampliar, 
dobrar o número de vagas na nossa Universidade, 
levando, inclusive, até Cruzeiro do Sul, uma decisão 
também do Governador Tião Viana, que é médico e 
que tanto batalha pela saúde. Para aqueles que têm 
acesso a médico e que podem passar a mão no tele-
fone para ligar e receber médico em casa parece que 
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foi pouco o que a Presidenta Dilma fez, mas para a 
grande maioria dos brasileiros, que agora estão se as-
sustando quando têm a visita de um médico em casa, 
nas periferias das cidades, nos municípios isolados, a 
Presidenta Dilma talvez tenha feito hoje um dos mais 
importantes atos deste seu Governo, que ainda tem 
muito chão pela frente para seguir ajudando o Brasil 
a melhorar e levando adiante o trabalho iniciado pelo 
Presidente Lula.

Muito obrigado e desculpe-me o uso do tempo, 
Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/ PT – RR) – Parabéns, Senador Jorge Viana, 
pelos dois pontos importantes que destaca em seu pro-
nunciamento: primeiro, esclarecendo que, em relação 
ao Minha Casa Minha Vida, houve um erro cometido 
pelo jornal e mostrando, claramente, didaticamente, que 
a Presidenta Dilma não entregou casa sem luz e sem 
água e, segundo, falando do Programa Mais Médicos.

Hoje, tivemos um momento de extrema satisfa-
ção e alegria e de muita emoção quando a Presiden-
ta Dilma sancionou o Mais Médicos. É uma satisfação 
muito grande para todos nós que aprovamos aqui esse 
Programa ver, nas periferias das grandes cidades, nos 
extremos Norte e Nordeste, o atendimento básico à 
saúde dos brasileiros.

Então, eu gostaria de parabenizá-lo pelo pro-
nunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, como Líder, 
o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Angela Portela, que preside a sessão do Senado nesta 
tarde, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, o Bra-
sil assistiu a um jogo insólito. Enquanto tivemos um 
leilão, se é que pode ser chamado assim, por outros 
vimos governistas e a própria Presidenta da República 
ir em cadeia nacional de rádio e TV, num assombro à 
legislação que trata dessas veiculações, comemorar 
o fracasso como uma grande conquista.

São dois mundos: um da realidade e o outro da 
propaganda, que mais parece ficção. Vejamos: um só 
consórcio – formado pela Petrobras, com 40%, sendo 
30% obrigatórios, pela anglo-holandesa Shell, com 
20%, pela francesa Total, com 20%, e pelas chinesas 
CNPC, com 10%, e CNOOC, com 10% – venceu o 
leilão para explorar o Campo de Libra, na Bacia de 
Santos, Rio de Janeiro.

A exploração do Campo de Libra deve elevar as 
reservas nacionais de petróleo, atualmente de 15,3 
bilhões de barris, acrescentando entre 8 e 12 bilhões 
de barris. Essa riqueza poderá fazer o País saltar da 
11ª colocação entre os produtores mundiais para a 

6ª posição quando alcançar o auge da exploração na 
área, com picos de 1,4 milhão de barris diários, em 
2025. O próximo leilão da área descoberta em 2005 
só ocorrerá daqui a dois anos.

Mesmo com o potencial comprovado de explo-
ração, tivemos apenas um consórcio interessado e, 
ainda assim, pelo valor mínimo estabelecido, conforme 
destaca manchete do jornal Folha de S.Paulo desta 
terça-feira – aspas: “Sem concorrência, leilão do pré-
-sal obtém valor mínimo” – fecho aspas.

Srª Presidente, basta lembrar que, quando foi 
anunciada a concorrência, a expectativa do Governo 
era de que 40 grandes empresas iriam disputar o lei-
lão de forma bastante concorrida. Mas não foi o que 
aconteceu.

Além da baixa concorrência e do valor mínimo de 
venda, temos outras preocupações. Segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo, o – aspas – “novo desafio da 
Petrobras, depois do leilão do Campo de Libra, é con-
seguir o dinheiro necessário para o desenvolvimento 
e a exploração da maior reserva de petróleo já entre-
gue à atividade empresarial no Brasil” – fecho aspas.

De acordo com o editorial do jornal paulista, a 
Petrobras tem uma dívida de US$112,7 bilhões no fim 
do segundo trimestre e é a maior devedora do mun-
do entre as companhias abertas não financeiras, de 
acordo com o Bank of America.

Com participação de 40%, como já disse, na 
área leiloada ontem, a Petrobras ainda terá de ficar 
com, pelo menos, 30% nas próximas licitações, se fo-
rem mantidos os critérios adotados até agora para o 
modelo de partilha.

Diz o jornal Folha de S.Paulo: 

O leilão pode ter sido um sucesso, na avaliação 
oficial, mas o modelo dificilmente será mantido, 
segundo opinam especialistas. Só 11 empresas 
se inscreveram para a disputa e apenas 5 – as 
integrantes do consórcio vencedor – acabaram 
apresentando um lance, embora houvesse 40 
em condições de entrar no jogo. Várias razões 
aconselham a alteração de critérios. A recém-
-criada Pré-Sal Petróleo (PPSA) poderá inter-
ferir nos critérios técnicos de exploração e terá 
prerrogativa de veto em questões importantes, 
mesmo sem entrar com dinheiro.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Diz também o artigo que o próprio Governo tem 
dificultado e poderá continuar atrapalhando a geração 
de caixa da Petrobras. 
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A incapacidade de fixar prioridades e a falta 
de foco das políticas também têm impedido 
a Petrobras de alcançar os objetivos em sua 
área de negócios. Convertida em instrumento 
de política industrial, por uma das confusões 
petistas, a empresa tem sido forçada a dar 
preferência a equipamentos nacionais.
O Governo parece disposto a insistir nesse 
erro. “A exploração do pré-sal vai fortalecer a 
indústria naval e os fornecedores de equipa-
mentos”, disse, ontem, o Ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão. Sem dúvida, essa pode 
ser uma das boas consequências dos inves-
timentos no setor de petróleo, se a indústria 
brasileira for capaz de competir. Será um erro 
grave sobrecarregar a exploração do pré-sal 
com os custos de uma política industrial supe-
rada. A preferência à indústria naval brasileira 
já resultou no fiasco de um navio lançado ofi-
cialmente pelo Presidente Lula com discurso 
presidencial e só posto em operação mais de 
um ano depois, quando teve, finalmente, con-
dições de navegar.

O editorial encerra com a seguinte frase, que se 
aplica para absolutamente todas as ações do Gover-
no Dilma, nas mais diferentes áreas – aspas: “O País 
pode ganhar com mais foco e menos demagogia”. 
Fecho aspas.

Para negar a realidade, o Governo, mais uma 
vez, recorre à demagogia e à propaganda, inclusive 
usando de forma indevida a prerrogativa de convocar 
a cadeia nacional de rádio e televisão para mais um 
pronunciamento de palanque, visando 2014.

Essa foi, conforme destacou o Presidente do 
PSDB, Senador Aécio Neves, a décima sexta vez, em 
apenas dois anos e meio, que a Presidente Dilma usa 
o espaço oficial da Presidência da República para fins 
eleitoreiros.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Diz a nota do PSDB:

Trata-se de mais uma vergonhosa tentativa de 
impor à opinião pública a versão da realidade 
que interessa ao Governo. Pena que, tratando 
da Petrobras, a Presidente não tenha reserva-
do parte do tempo para esclarecer os brasilei-
ros sobre a gigantesca desvalorização que as 
administrações do PT causaram à empresa, 
comprometendo importante patrimônio dos 
brasileiros. O PSDB repudia, mais uma vez, 
a despropositada e intencional mistura entre 

os limites e deveres da Presidente e os inte-
resses da candidata à reeleição.

Essa é, infelizmente, a nossa realidade. É um 
Governo que promove um leilão com um só concor-
rente, vende o patrimônio pelo valor mínimo e usa o 
espaço do Estado para fazer propaganda eleitoral e 
partidária. O tempo da fantasia, no entanto, já cansou 
os brasileiros. Nem todos estão concordando com as 
sucessivas tentativas de manipulação da opinião pú-
blica. E o Governo Dilma, desesperado, faz cada vez 
mais uso desse expediente, que é uma afronta ao Es-
tado brasileiro, à democracia e aos brasileiros.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Muito obrigada.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Alvaro 

Dias, do PSDB do Paraná, como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC) – Peço a palavra pela ordem, nobre 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Casildo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Apenas quero comunicar que acabamos de votar na 
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional a 
abertura de um crédito suplementar para o Ministério 
da Educação de pouco mais de R$900 milhões. Com 
esse valor, contemplam-se universidades estaduais do 
Brasil inteiro. Dentre essas universidades, está sendo 
contemplada também a de Santa Catarina, a Udesc, 
que, há tempos, vem buscando apoio para que se vo-
tasse isso, porque isso vem ajudar não só na conces-
são de bolsas de estudo, mas também na formação 
dos professores, melhorando a sua capacidade.

Então, fico muito grato que o Senador Alvaro Dias 
me permita fazer essa comunicação. Naturalmente, a 
matéria ainda vem ao Congresso, para que possamos 
referendá-la. Mas esse foi um grande passo que se deu 
na Comissão de Orçamento há 30 minutos.

Era o que eu queria comunicar.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Certamente, Senador Casildo!
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco, houve 
um relato encantado sobre um pedido de desculpas 
da Presidente Dilma a um médico cubano. Não discuto 
esse pedido de desculpas ao médico cubano, mas a 
Presidente Dilma deveria, isto sim, pedir desculpas ao 
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povo brasileiro pelo ocorrido ontem, não só pelo leilão 
efetuado, mas pela incoerência que se explicitou no 
gesto da Presidente na TV, com ufanismo, proclaman-
do o êxito de um leilão.

Ouçam o que disse a Presidente em 2010! O 
vídeo está na internet, para quem queira conferir. A 
Presidente Dilma afirmou: “Desde já, eu afirmo a mi-
nha posição: é um crime privatizar a Petrobras ou o 
pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o 
pré-sal é nosso grande passaporte para o futuro.” E 
acrescentou: “Eles só pensam em vender o patrimônio 
público.” São afirmações da Presidente Dilma!

Portanto, ontem, houve um crime no Rio de Janei-
ro. É preciso que se escreva isso com todas as letras 
e que se dê o verdadeiro nome ao evento ocorrido, 
ontem, no Rio de Janeiro.

Em 2013, a Presidente afirmou: “Vamos também 
leiloar, em outubro, um imenso campo de petróleo do 
pré-sal, o Campo de Libra.” E o leiloou.

Srª Presidente, Srs. Senadores, estão abusando 
da nossa generosidade e subestimando a inteligência 
do povo brasileiro ao proclamarem o êxito de um leilão 
que, na verdade, não houve.

A Presidente da República, em cadeia nacional 
de rádio e TV, fez um pronunciamento sobre o leilão do 
Campo de Libra, cuja tônica foi o marketing ufanista, 
mais uma aparição oficial ditada rigorosamente pelo 
marketing eleitoreiro. Suas primeiras palavras foram 
ancoradas no superlativo desconectado da realidade. 
Afirmou, entre outras coisas:

No dia de hoje, o Brasil deu um grande passo: 
começou a se tornar realidade a exploração em 
larga escala do nosso pré-sal. E passamos a 
garantir, para o futuro, uma massa de recursos 
jamais imaginada para a educação e para a 
saúde em nosso País. A fabulosa riqueza que 
jazia nas profundezas dos nossos mares, ago-
ra descoberta, começa a despertar. Desperta 
trazendo mais recursos, mais emprego, mais 
tecnologia, mais soberania e, sobretudo, mais 
futuro para o Brasil e para todos os brasileiros 
e brasileiras.

Mesmo que os números apresentados pela Pre-
sidente Dilma se tornem realidade, eles significariam 
apenas R$600,00 por aluno no Brasil. Portanto, esse 
ufanismo é despropositado.

Foi um único consórcio, houve um único lance, 
houve proposta mínima, e, em que pese o mínimo ter 
definido o vencedor, o Governo qualifica como suces-
so um leilão sem disputa e sem ágio. A Presidente 
dimensionou-o como o maior consórcio do mundo. A 
realidade é diferente. Alguns dizem: foi um golpe. Outros 

afirmam: esse leilão é símbolo da incoerência. Outros 
vão adiante e destacam: é o sucateamento do País.

A deterioração do ambiente de investimentos no 
Brasil afastou muitos possíveis interessados. Confor-
me notícia do jornal Valor Econômico, que ouviu várias 
fontes, “os riscos de construir infraestrutura e lutar por 
supridores locais de equipamentos e serviços nos pra-
zos da concessão” foram considerados.

O primeiro leilão do pré-sal, sem competição, 
sem ágio, precipitado, açodado, teve uma importância 
meramente fiscal. O Governo reforçou seu caixa, um 
reforço fiscal da ordem de R$15 bilhões, em parte re-
tirado da Petrobras, que paga por um patrimônio que 
já era seu. É um imediatismo desprovido de visão es-
tratégica e traduzido num ufanismo talhado pelo ma-
rketing. É ufanismo, irresponsabilidade, açodamento, 
falta de visão estratégica de futuro.

O editorial do jornal Folha de S.Paulo expôs outra 
vertente preocupante no contexto de Libra:

Há desconfiança quanto à capacidade da esta-
tal brasileira de suportar o desafio. A Petrobras 
é a empresa não financeira mais endividada 
do globo, segundo o Bank of America Merrill 
Lynch, com US$112,7 bilhões em obrigações 
– além do compromisso de investir mais de 
US$200 bilhões para ampliar a produção com 
o pré-sal.

E prossegue o editorial do jornal, nesta terça-feira:

Somados a isso a exigência temerária de um 
mínimo de conteúdo local em equipamentos e 
serviços e uma previsível disputa intraestatal 
de comando sobre os novos campos, envol-
vendo Petrobras, Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e a recém-criada Pré-Sal Petróleo S.A. 
(PPSA), não admira que investidores interna-
cionais se tenham retraído. Não por acaso já 
se fala em rever as regras de licitação de ou-
tras áreas do pré-sal.

Mas, senhores, o leilão tem uma importância muito 
mais fiscal do que propriamente para a expansão da 
produção nacional de petróleo. É um tremendo contras-
senso, que ajudou a reduzir o interesse na disputa e, 
consequentemente, os ganhos para o País. O Governo 
Dilma precisa dos R$15 bilhões que serão arrecada-
dos a título de bônus de assinatura para fechar suas 
contas e produzir um superávit menos feio neste ano.

O objetivo prioritário desse leilão, a razão do aço-
damento, da antecipação, da precipitação, é a busca de 
recursos a qualquer preço para o encontro de contas 
do final de ano. A contabilidade criativa utilizada em 
outros exercícios já não é mais suficiente, e o Governo 
dilapida um patrimônio público extraordinário com o ob-
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jetivo de buscar recursos para atender a demanda do 
superávit primário. Foi um malogro exatamente porque 
houve desistência, o que, a nosso ver, confirma a tese 
de que houve precipitação. O Governo não deveria se 
apressar em leiloar esse patrimônio sem uma avalia-
ção mais técnica e completa das suas potencialidades.

Concluo o pronunciamento como comecei, Srª 
Presidente, com palavras da Presidente Dilma em 
2010: “Desde já, eu afirmo a minha posição: é um cri-
me privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Isso seria um 
crime contra o Brasil porque o pré-sal é o nosso grande 
passaporte para o futuro.”

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Portanto, a Presidente Dilma afirmou que pri-
vatizar o pré-sal é crime. Quem será responsabilizado 
por esse crime?

A Presidente Dilma, que pediu desculpas ao mé-
dico cubano, pedirá agora desculpas por ter praticado 
estelionato eleitoral ao demonizar as privatizações e 
agora lançar mão delas, dilapidando o patrimônio que 
é nosso, com açodamento, para alcançar o superávit 
primário ao final do ano?

Essa indagação tem de ser respondida pelo Go-
verno.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Convido a usar a palavra, para 
fazer uma comunicação inadiável, o Senador Cyro 
Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Srªs e Srs. 
Senadores, os que nos ouvem pela Rádio Senado, pela 
TV Senado e pela Agência Senado, Srªs e Srs. Sena-
dores, o Governo comemora o resultado do leilão do 
Campo de Libra e diz até que tudo era previsível, mas 
quem acompanha o mercado sabe muito bem que, pela 
dimensão das reservas, o resultado está bem abaixo 
do esperado. Venceu o modelo da Petrobras gerentona, 
ou do Governo gerentão, que não dá o braço a torcer 
e faz a privatização pela metade.

A essas críticas do mercado somam-se outras: 
a nova estatal do setor, Pré-Sal Petróleo, que vai co-
ordenar e fiscalizar a exploração, tem poder demais, 
o que assusta petroleiras privadas. A indústria nacio-
nal não tem condição de oferecer, a bom preço e no 
prazo, a cota de equipamentos e insumos que as pe-
troleiras do pré-sal têm de, obrigatoriamente, comprar 
no Brasil. Por fim, a quantidade de petróleo que as 
empresas têm de entregar ao Governo, mais de 40%, 

é muito grande. Esse modelo de privatização cria uma 
confusão tremenda!

Srªs e Srs. Senadores, o Governo veio a público 
comemorar também que a inflação vai fechar dentro da 
meta. Mas fechar dentro da meta significa uma perigosa 
inflação da ordem de até 6,5%. Se ficar em torno de 
6%, já será um impacto forte no orçamento doméstico.

Quem faz as compras regularmente e tem de 
administrar uma família sabe que, na ponta do lápis, 
os produtos não param de aumentar, juntamente com 
as despesas com saúde e educação. Basta fazer as 
contas e ver como o poder de compra das famílias 
brasileiras tem caído! Os juros devem chegar a dois 
dígitos. Dois dígitos! E, ainda assim, não vão conseguir 
frear a inflação, que tem origens numa desconfiança 
em relação ao Governo, às contas públicas e ao inter-
vencionismo na iniciativa privada.

Sob a justificativa de que o cenário internacional 
tem sido desfavorável, o Governo comemora também 
um PIB em torno de 2,5% – se chegar lá –, em 2013, 
e de 2,2% no ano que vem. Pífio! Mas, num quadro 
comparado, vemos que o crescimento do PIB brasi-
leiro deverá ficar bem abaixo das demais economias 
emergentes em 2014, conforme alerta relatório do FMI. 
E as razões para o alerta são os obstáculos macro-
econômicos, como inflação em alta e pouco espaço 
fiscal, além de gargalos à produção, notadamente na 
área de infraestrutura.

Por isso, é extremamente inquietante e preocu-
pante que a Presidente volte a dizer que crescimento 
não é apenas PIB. Ora, sem a força do PIB, não há 
como pensar nos programas sociais, na educação de 
qualidade, no atendimento médico-hospitalar, tampou-
co na segurança pública. 

O Governo coloca em questão a capacidade fi-
nanceira e orçamentária do País, quando se esquece 
de dizer que a dívida bruta do setor público já chega 
a mais de 60% do PIB.

Srªs e Srs. Senadores, o Brasil não pode se con-
tentar com um desempenho tão modesto da economia, 
nem com essa manipulação de números tão comum 
nos discursos do Governo. É preciso exigir um Estado 
mais dinâmico, mais enxuto, menos aparelhado ide-
ologicamente, com gestão de resultados e propostas 
bem planejadas. O modelo de incentivos pontuais ao 
consumo está esgotado e com um temerário endivi-
damento das famílias. 

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Pior: as tentativas de privatização do atu-
al Governo não parecem suficientes para alavancar 
os investimentos em infraestrutura, indispensáveis 
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ao aumento da competitividade dos produtos brasi-
leiros. Esses investimentos, de acordo com a revista 
The Economist, têm-se mantido na ordem de 1,5% 
do PIB, quando a média global é de 3,8%. Hoje, 25% 
do valor obtido pela comercialização da safra de soja, 
em Mato Grosso, por exemplo, é gasto em transporte 
até os portos.

No lugar de ser pragmático para resolver os gar-
galos de produtividade, o Governo tem preferido um 
dogmatismo capaz de amedrontar até os mais otimis-
tas dos empresários. O fato é que, no atual Governo, 
há nítidos equívocos na condução do País, mas sem 
que se acene com reformas indispensáveis à compe-
titividade. O ritmo do Brasil tem ficado muito abaixo do 
potencial do País.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Já termino, Sra Presidente.

Não é possível exigir investimento dos setores 
produtivos em tecnologia se a maioria deles carrega 
um fardo extremamente pesado de impostos. As con-
trapartidas do Governo estão abaixo das expectativas 
do mercado. Cinquenta e oito por cento da arrecadação 
são gastos com folha de pagamento do funcionalismo. 
Se o Governo fosse uma empresa privada, já teria que-
brado, diante de tamanha ineficiência.

Sras e Srs. Senadores, o presidencialismo de 
coalizão, por sua vez, incha a máquina pública. Hoje, 
são 39 Ministérios, e é uma porteira aberta para os 
desmandos e para a corrupção que ocorreu no Minis-
tério do Trabalho e em tantos outros órgãos. Confor-
me aponta o relatório do Tribunal de Contas da União, 
o Governo não tem ideia de como as Organizações 
não Governamentais (ONGs) e as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) gastam 
o dinheiro repassado.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Somente este ano, R$3,7 bilhões já foram 
repassados a essas instituições. Um em cada quatro 
convênios firmados nem sequer tem a prestação de 
contas entregue aos órgãos responsáveis, mesmo 
após o vencimento do prazo contratual.

Os convênios e repasses são comuns na Espla-
nada dos Ministérios, mas a documentação entregue 
pelas entidades para comprovar o uso do dinheiro pú-
blico não é adequadamente fiscalizada.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – São repasses milionários. O Ministério da Edu-
cação é a Pasta campeã, que transferiu mais de R$1 

bilhão. A Pasta da saúde aparece com R$772 milhões, 
seguida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, com R$671 milhões.

De acordo com o Ministério do Planejamento, 
em 2013, a União fez mais de 6.300 transferências 
voluntárias, mas não há notícia de quantas prestações 
de contas foram feitas. Acrescente-se a isso a clara 
manipulação dos balanços contábeis do Governo e a 
submissão do Banco Central ao Ministro da Economia.

No campo internacional, o País prefere patinar 
num esforço para salvar o Mercosul a buscar novas par-
cerias bilaterais. A balança comercial, por sua vez, re-
gistrou o pior valor de janeiro a setembro desde 1998...

(Interrupção do som.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Fora do microfone.) – ... e o emprego na indústria 
colocou o pé no freio.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Enfim, Srª Presidente, no lugar de fazer refor-
mas, o Governo continua a política cega de incentivo 
ao consumo. Tem-se a impressão de haver dois Brasis: 
um, pintado às mil maravilhas pelo Governo, e outro 
que preocupa os analistas internacionais e que é sim-
bolizado pelas reivindicações das ruas.

É hora de a sociedade brasileira avaliar melhor o 
discurso colocado nas mídias pelo Governo e repensar 
que rumos quer dar ao País.

Mais quatro anos nesse ritmo e o País terá novas 
décadas perdidas.

Obrigado pela paciência, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador.
Convido para fazer uso da palavra, como orador 

inscrito, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Nobre Presidente, Senadora Angela 
Portela, que preside esta sessão; caros colegas, farei 
uma breve análise da nossa viagem ao Panamá, no 
último fim de semana, quando houve, inclusive, a sede 
própria do Parlatino. 

Tivemos a honra de participar com alguns cole-
gas, entre eles o Senador Paulo Davim, a Senadora 
Vanessa Grazziotin e também diversos Deputados 
Federais que fazem parte do Parlatino, dessa comis-
são. Inclusive, o Senador Flexa, que é o Presidente 
da Comissão do Parlatino, não pôde viajar, mas lá 
se encontrava o Vice-Presidente da Comissão, o De-
putado Federal Eduardo Azeredo, que representou a 
Presidência e, enfim, o grupo do nosso Parlamento, 
do nosso Congresso Nacional.
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O Senador Paulo Davim está presente nesta 
sessão. Pudemos presenciar o acontecimento, e faço 
uma pequena análise sobre essa viagem.

É inegável a grandiosidade, a diversidade de 
produção e o tamanho do mercado brasileiro, quando 
comparado ao de outros países da América Latina. 
Apesar disso, ainda não desempenhamos o papel de 
liderança que nos caberia. Temos que conquistar essa 
liderança, não apenas nos aspectos econômicos, mas 
também políticos, buscando a integração cada vez 
maior da nossa região. Só dessa forma poderemos 
garantir discussões de igual para igual com outros 
grandes blocos regionais.

É a tese que venho pregando, em função do bloco 
regional dos países sul-americanos que compreendem 
o Parlatino, e o Brasil, não só dentro do Mercosul, mas 
no contexto agora da Aliança do Pacífico, que criaram 
com os países do Chile, do Peru, da Venezuela, inclu-
sive o Panamá oferecendo-se como sede da Aliança 
do Pacífico, mas parece que nós, do Brasil, precisamos 
nos articular com mais ênfase, eu diria, entre esses 23 
países que compreendem o Parlatino. 

Para vermos esse bloco mais reforçado e com 
a liderança do Brasil, quer dizer, nos fazermos mais 
presentes, devemos procurar conquistar essa liderança 
e, juntos, atuar em relação a outros blocos no Merca-
do Comum Europeu, como em relação aos países do 
bloco do Nafta – os Estados Unidos, o Canadá e as-
sim por diante –, como também em relação aos blocos 
dos países asiáticos.

Nós, aqui, do Parlatino, precisamos nos organi-
zar melhor. Precisamos, eu diria, pensar mais nesses 
coirmãos. Acho que isso é fundamental, e a liderança 
do Brasil está ainda, parece-me, aquém do desejável, 
do recomendável.

Por isso, além das reuniões e das comissões que 
lá aconteceram, além da cúpula ibero-americana dos 
representantes, dos executivos desses países todos, 
e os diplomatas, parlamentares, chefes de Estado e 
de governo, é oportuno fazer uma análise mais ampla 
da situação de integração regional vivida atualmen-
te na América Latina, não apenas em seus aspectos 
políticos, mas especialmente da efetiva cooperação 
econômica, diplomática e cultural.

Instituído há mais de 20 anos, o Mercosul ainda 
patina na consecução de seus objetivos primordiais, 
como a livre circulação de bens, serviços e fatores de 
produção entre os países do bloco e até mesmo na 
circulação de cidadãos, que enfrentam dificuldades 
burocráticas que há muito já poderiam ter sido supe-
radas, a exemplo do que ocorre entre os membros da 
Comunidade Europeia.

Até a circulação de pessoas, no Mercosul, ainda 
é muito empírica, muito burocrática. É uma reclama-
ção que se ouve há tempos. Já estamos há 20 anos 
nisso, e as coisas estão indo muito devagar. Na Euro-
pa, não existe essa burocracia. Com visto, com pas-
saporte, você circula em qualquer um dos países da 
Comunidade Europeia, mas nós, aqui, no Mercosul, 
não. Assim precisava ser nesse Parlatino. Não avan-
çamos nisso ainda no Mercosul. Temos que agir mais. 
Isso é fundamental.

Há pouco, vimos a formação de um novo bloco 
comercial, composto por alguns países dos nossos vi-
zinhos latino-americanos, que merece nossa atenção: 
a Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, Mé-
xico e Peru. Outros países ainda aguardam sua apro-
vação e ingresso no bloco, como o próprio Panamá. 
Este, como disse no introito, aliás – que conta com o 
relevante modal do Canal do Panamá, essencial na 
ligação entre o Atlântico e o Pacífico –, ofereceu-se, 
inclusive, para sediar o bloco econômico.

O Brasil não pode ficar alheio e subestimar o 
vistoso crescimento apresentado pelo grupo, em tão 
curto espaço de tempo. Criado formalmente em junho 
do ano passado, o grupo contabilizou, no ano passado, 
exportações que somam US$556 bilhões, enquanto 
o Mercosul, formado há 20 anos, negociou apenas 
US$335 bilhões. Ficamos bem aquém dessa formação 
da Aliança do Pacífico, criada no ano passado.

Vale lembrar, a título de curiosidade, que o Mer-
cosul responde por 71,8% do território da América do 
Sul. Os quatro países do Mercosul representam 71% 
dos países da América do Sul – quase 13 milhões de 
quilômetros quadrados –cerca de três vezes a área 
da União Européia.

A indiferença que o Governo tem dedicado ao 
tema não condiz com os baixos números da nossa 
balança comercial.

De janeiro à terceira semana de outubro deste 
ano – 203 dias úteis –, as vendas ao exterior somaram 
US$193 bilhões, média diária de 950 milhões. Na com-
paração com a média diária do período correspondente 
de 2012, as exportações decresceram 1,1%. 

Nós caímos no último exercício. Então, está fal-
tando alguma coisa para motivarmos isso. Sei que a 
importação de petróleo, importação de gasolina, deriva-
dos de petróleo, por falta de refinarias, de melhorarmos. 

E eu tenho dito várias vezes que Santa Catarina 
se coloca à disposição para instalar uma refinaria. Esse 
é um tema que está na pauta, porque o Brasil importa 
derivados de petróleo: gasolina, gás, querosene, óleo 
trabalhado. Vamos fomentar isso, mas precisamos bus-
car mecanismos para melhorar essas teses. 
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Nossos acordos comerciais ainda são tímidos e 
ineficazes, sejam eles considerados isoladamente ou no 
âmbito do Mercosul. Temos 22 acordos vigentes, caro 
Presidente Renan Calheiros, enquanto que o Chile está 
acordado com 62 países – e nós com 22 –, a Colômbia, 
com 60 países, e o Peru, com 52. A economia brasilei-
ra, que sofre uma profunda perda de competitividade 
internacional, especialmente em função do elevado cus-
to Brasil, composto por infraestrutura precária e carga 
tributária escorchante, não pode arcar com os custos 
de uma política comercial externa tímida. 

É imperativo que o País expanda, de forma vi-
gorosa, sua política de relações exteriores, buscando 
consolidar e ampliar as parcerias do comércio interna-
cional. Corremos um sério risco de perder mais espa-
ço em nossos mercados exportadores conquistados a 
duras penas. A estagnação e o acanhamento que atra-
vessamos atualmente não se coadunam com o imenso 
potencial brasileiro no cenário econômico internacional.

São essas, caro Presidente Renan Calheiros – e 
agradeço a tolerância do tempo –, as reflexões que não 
podia deixar de fazer na tarde de hoje, tendo em vista 
a nossa participação nessa missão, em conjunto com 
outros colegas, como disse antes, aqui do Senado, Se-
nador Paulo Davim, Senadora Vanessa e outros colegas, 
Deputados Federais, no Panamá, onde participamos 
da inauguração da sede própria do Parlatino. Mas nós 
sentimos e vimos de perto que o Brasil, pelo seu po-
tencial, entre os 23 países que compõem o Parlatino, 
precisa se agregar mais, fluir melhor, entrelaçar, cordia-
lizar mais, para que possamos, aí sim, ajudar a liderar 
isso, conquistar essa liderança, porque ela não vem de 
graça. Precisamos trabalhar nesse sentido e conversar 
de igual para igual com outros blocos do mundo inteiro, 
como disse, os países do Nafta, Estados Unidos, Cana-
dá, o Mercado Comum Europeu e os países asiáticos, 
aqueles blocos que estão sendo formados. 

É a análise que trago na tarde de hoje em relação 
à viagem que nós fizemos.

Sr. Presidente Renan e caros colegas, muito obri-
gado pela atenção.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, 
a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

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

ORDEM DO DIA 

Sras e Srs. Senadores, nós estabelecemos, na 
semana que passou, um procedimento para apreciar-

mos o item 1 da pauta de hoje apenas na quarta-feira, 
amanhã, portanto.

Como esta matéria é uma matéria que conflita 
legitimamente interesses dos Estados, a prudência 
recomendava que nós marcássemos para quarta-
-feira. E, antes de apreciarmos a matéria, nós vamos 
apreciar os requerimentos de adiamento da própria 
discussão e votação. 

Fica, portanto, esse item, o item primeiro, adiado 
para amanhã, quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 2 da pauta:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 352, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 1.216, de 2013)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998/2012, na-
quela Casa), da Senadora Ana Amélia, que 
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, para incluir tratamen-
tos entre as coberturas obrigatórias.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Eu vou conceder a palavra, daqui a pouco, ao 
Senador Waldemir Moka, Relator do projeto de lei, 
que está exatamente se dirigindo ao plenário neste 
momento. 

Se não houver objeção da Casa, eu queria suge-
rir a inversão. Que nós passássemos ao terceiro item 
e deixássemos esse item para uma avaliação, uma 
apreciação, melhor dizendo, posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Itens 5, 8 e 9, PEC dos Tribu-
nais Regionais Federais.

Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2012

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

Há um requerimento do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira para reexame dessas matérias pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu in-
dago à Mesa qual é a motivação do reexame dessa 
matéria, que está em pauta há tanto tempo, pela CCJ, 
se ela já está instruída pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Vou só repetir para V. Exª: essa matéria está ins-
truída pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual é 
a motivação de ela voltar à Comissão de Constituição 
e Justiça? Há requerimento? Por que motivo ela volta? 
Está em pauta há tanto tempo essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento pede, na forma 
do art. 279, do Senado Federal, a retirada de pauta da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 42 e posterior 
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para análise de sua prejudicialidade, tendo em vista a 
promulgação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 544, que deu origem à Emenda Constitucional nº 73. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 1.231, DE 2013

Requeiro, na forma do disposto no art. 279, inciso 
II c/c art. 315 do Regimento Interno do Senado Federal, 
a retirada de pauta da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2012, e posterior envio à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ para análise 
de sua prejudicialidade, tendo em vista a promulgação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 544, de 2002 
que deu origem a Emenda Constitucional nº 73, de 2013.

Sala das Sessões, em outubro de 2013. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Então, Sr. Presidente, não há prejudicialidade. 
Porque essa matéria não foi votada, e não foi votada 
matéria similar. O Tribunal de Justiça do Ceará, que 
é uma das PECs, não há prejudicialidade. Talvez o 
Senador Aloysio tenha feito o requerimento para de-
sapensar, tendo em vista que parte dessas matérias, 
dessas PECs que estão apensadas, uma delas já foi 
votada aqui, então, realmente tem sentido o requeri-
mento do Senador Aloysio Nunes Ferreira para de-
sapensar. Não há prejudicialidade na matéria que eu 
apresentei, inclusive. Porque não houve aprovação de 

nenhum Tribunal para o Estado do Ceará. Então, ela 
não pode estar prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Ceará é o item 9. Esse reque-
rimento é para o item 5, que está tramitando sozinho. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Já foi aprova-
da a PEC. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – O.k. Não, aí tudo bem. Não, aí sim. Acabei de 
dizer exatamente isso. Então, o outro item continua 
na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. Esse é para o item 
5: Proposta de Emenda à Constituição nº 42. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – O.k.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Item 8 da pauta.

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 primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 9:

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 
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signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

Há um requerimento idêntico sobre a mesa.
Nós poderemos... Como não há acordo para 

apreciarmos agora o requerimento nós o deixaremos 
para uma próxima oportunidade. 

O do item oitavo e o do item nono também.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 

ES. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se for 
possível, gostaria que fosse colocado em discussão e 
votação o item nº 7, que trata da PEC nº 45, de auto-
ria do então Senador Renato Casagrande, que dispõe 
sobre as atividades do Sistema de Controle Interno. 

Inclusive, o hoje Governador Renato Casagrande 
tem nos cobrado a votação dessa PEC. A Secretaria de 
Controle Interno do Estado também tem nos cobrado, 
através da Secretária Angela Silvares. Então, ser for 
possível apreciar, ainda na tarde de hoje, agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos incluir como item 
seguinte ao item 10 exatamente a matéria a que V. 
Exª se refere.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 22-A, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que alte-
ra os arts. 165 e 166 da Constituição Federal 
e acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, 
tornando obrigatória a execução da programa-
ção orçamentária que especifica. Orçamento 
impositivo.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia.

Esta é, portanto, a terceira sessão de discussão. 
Na sessão de 17 de outubro foram lidas as Emendas 
de nºs 2 a 5, de plenário. 

Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo...
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente, V. Exª poderia repetir as emen-
das já existentes? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Esta é a terceira...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Não, as emendas já existentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já existentes. Foram lidas na 
sessão de 17 de outubro. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – É porque existe um entendimento para ter mais 
emendas. Eu consulto a Mesa se essas emendas já... 
Até o quinto dia. Então...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – As que chegaram até agora, 
aqui, na Mesa, foram as Emendas de números 2 a 5, 
de plenário.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – A nossa é a sexta, então.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos aguardando.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Nós estamos dando entrada na sexta emen-
da, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Estamos aguardando, Sena-
dor Eunício.

Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Acaba de chegar sobre a mesa um requerimento 

propondo um calendário especial, assinado por vários 
Líderes partidários e Senadores e Senadoras.

Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra 
V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP.Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o calendário especial é uma exceção 
a uma regra regimental, que prevê o tempo necessário 
de discussão antes da votação das emendas consti-
tucionais. Inclusive nós estamos hoje na terceira ses-
são, nós temos ainda mais duas sessões, e, durante 
esse período, é possível ainda apresentar emendas. 
Eu até estou colhendo assinaturas para uma emenda, 
eu sei que o Senador Eunício também está colhendo 
assinaturas para outra. 

Eu quero dizer a V. Exª e à Casa que não con-
cordo com o calendário especial. Aliás, eu quero dizer 
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também que não concordarei mais, porque emenda 
constitucional é algo para ser tratado com uma tal so-
lenidade que não comporta, Sr. Presidente – V. Exª me 
perdoe –, esse entorse. Já concordei no passado, mas 
eu creio que o tipo de matéria que exige emenda cons-
titucional para ser implementada é de tal gravidade, de 
tal nobreza, que é preciso que se respeitem os ritos.

Obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com 
a palavra V. Exª; em seguida, darei a palavra ao Se-
nador Mário Couto.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu queria fazer uma ponderação com o Sena-
dor Aloysio Nunes no sentido de que mantivéssemos. 
Como ele está colocando, hoje é a terceira sessão de 
discussão desta matéria. Como faltam apenas duas 
sessões para a discussão – nós temos sessão ama-
nhã, temos sessão quinta-feira –, essas emendas iriam 
para a Comissão de Constituição e Justiça no prazo, 
sem calendário especial, no caso, com a ponderação 
de que fizéssemos a aprovação dessas emendas na 
quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, e 
voltássemos na próxima quarta-feira com esta matéria.

É a ponderação que faço ao Senador Aloysio 
Nunes, sem a discussão e a aprovação do calendário 
especial, mantendo normalmente em tramitação a ma-
téria pelas cinco sessões, como determina o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eunício está pro-
pondo um acordo de procedimento que não é neces-
sariamente o calendário especial, mas que nós con-
tássemos até a quinta sessão de discussão. Na pró-
xima quinta-feira, a matéria iria para a Comissão de 
Constituição e Justiça e, na próxima quarta-feira, ela 
seria apreciada aqui, em primeiro turno.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu lamento mas não 
posso concordar. Lamento imensamente me afastar do 
entendimento do Senador Eunício, mas o prazo para 
a apresentação de emenda se encerra no quinto dia 
de discussão. Proceder à apreciação das emendas no 
quarto dia prejudicaria o quinto dia da discussão. De 

modo que, ainda que com outro nome, é um calendá-
rio especial com o qual eu não concordo.

O SR, PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Senador Aloysio, não tem calendário especial. 
Eu estou na proposta de V. Exª: encerra quinta-feira, 
que é o último dia. Se não tiver emenda na quinta-feira, 
se não existir emenda na quinta-feira, que é o último 
dia, o último prazo, ele vai para a CCJ na terça-feira. 
É isso que eu estou dizendo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Não, eu não tenho nenhum pro-
blema em marcar reunião na CCJ no dia em que o 
Presidente considerar, mas eu quero apenas o respeito 
dos cinco dias...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Não, os cinco dias, sem problema.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP) – Agora a reunião da CCJ, no momen-
to em que o Presidente convocar estarei lá presente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – OK!

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exªs. 
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a mesma direção do Senador Aloysio.

Eu acho que V. Exª se colocou em uma situação 
bem prudente quando criou esse tipo de trabalho 
neste Senado. Já o elogiei por várias vezes. Mas a 
Oposição logicamente já foi muito sensível em dei-
xar passar a tramitação fora do Regimento Interno, 
Sr. Presidente. 

Acho que agora nós devemos, religiosamente, 
seguir o Regimento Interno como pretende o Líder do 
PSDB, sempre dizendo a V. Exª que as lideranças des-
ta Casa, dentro delas existe uma liderança chamada 
Liderança da Minoria ou da Oposição, que precisa ser 
respeitada e consultada como V. Exª, um dos poucos 
presidentes, tem feito. E eu me sinto muito bem, por-
que hoje sou Líder da Oposição. Geralmente, o Líder 
da Oposição ou da Minoria e nada era a mesma coisa. 
Eu quero agora que me façam respeitar como Líder 
da Oposição.

Então, parabéns pela sua postura ao ter cria-
do esse tipo de trabalho que acelera os trabalhos do 



74702 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Senado, mas vamos fazer todos eles dentro do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Nós agradecemos a V. Exª 

Não havendo mais quem queira discutir a maté-
ria, declaramos encerrada a discussão. 

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 45, DE 2009 

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
O Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve 
como Relator o Senador Inácio Arruda, é favo-
rável, com as Emendas nºs 1 e 2 da Comissão 
de Constituição, Justiça, emendas, portanto, 
de redação que apresenta.

Foram apresentadas as Emendas 3 e 4, de Ple-
nário.

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

declaramos encerrada...
Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, perdoe-me. 
V. Exª pretende submeter a votos agora essa 

matéria ou apenas é a última sessão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) É a última sessão de discussão, 
a quinta e última sessão de discussão.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Pois não. 

Obrigado, Excelência. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria está na pauta, e 
nós estamos atendendo a um pedido que foi colocado 
ao Plenário, pedido da Senadora Ana Rita.

Encerrada a discussão. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania para exame das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO Nº 352, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 1.216, de 2013)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998/2012, na-
quela Casa), da Senadora Ana Amélia, que 
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, para incluir tratamen-
tos entre as coberturas obrigatórias.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais.

Concedo, com muita satisfação, a palavra ao Se-
nador Waldemir Moka para proferir parecer da maté-
ria em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.

Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ini-
cialmente, Senador Presidente Renan e Srs. Líderes, 
eu peço desculpas em nome da Senadora Ana Amé-
lia, do Senador Suplicy e da Senadora Lídice da Mata, 
sendo que esses dois últimos se encontram ainda no 
meu gabinete, porque nós estamos promovendo uma 
reunião, objeto da última audiência pública da Comis-
são de Assuntos Sociais, que tenta uma alternativa, 
uma solução de medicamentos para uma doença co-
nhecida como mieloma. Evidentemente, tivemos que 
suspender essa discussão para que eu pudesse fazer 
este relatório. Esse é o motivo do nosso atraso.

Mas dizer também que este projeto, na verdade 
é um modificativo que vem da Câmara e que deveria 
tramitar. Certamente teria um relator na Comissão de 
Assuntos Sociais, Senador Paulo Davim, provavelmen-
te V. Exª, mas como eu fui o relator inicialmente des-
se projeto e como Presidente da Comissão, primeiro, 
para justificar, requerimento de líderes, e aí o pedido 
da Senadora Ana Amélia e das Senadoras como um 
todo de que esse projeto, tão importante, pudesse ser 
ainda votado dentro do mês de outubro. E é exatamen-
te isso que a Comissão está fazendo. E eu estou fa-
zendo, então, este relatório em nome da Comissão, o 
que vai possibilitar que o Plenário aprecie, até porque 
o substitutivo da Câmara não tem uma modificação. O 
Deputado Reguffe fez uma modificação que eu acho 
que é apenas e tão somente para que ela não tivesse, 
como ele mesmo disse, algum tipo de ambiguidade.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 23 74703 

Rapidamente, se o Presidente permitir, eu vou 
relatar aqui, num parecer que eu acho importante para 
que os Srs. Senadores entendam por que estou dizen-
do que a modificação não é substancial.

Passo diretamente à análise.
Nos termos do art. 336 do Regimento Interno do 

Senado Federal, inciso III, poderá ser requerida ur-
gência “quando se pretenda incluir, na Ordem do Dia, 
matéria pendente de parecer”.

Por sua vez, com base no art. 338, inciso III do 
Regimento Interno do Senado Federal, a urgência pode 
ser pedida por líderes – foi o que aconteceu –, que 
representam um quarto da composição do Senado, 
requisitos plenamente observados para que a matéria 
fosse alvo de decisão pelo Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Sociais.

No que tange especificamente às alterações pro-
movidas pela Câmara dos Deputados no PLS nº 352, 
de 2011, registramos que são de pouca monta. 

A primeira alteração apenas segue o que deter-
mina o art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, pelo qual o primeiro artigo do texto 
deve indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de 
aplicação.

A mudança terminológica promovida pela Câmara 
“quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral” por 
“tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral” 
também não modifica a essência do projeto. 

Além disso, concordamos com a análise reali-
zada pelo ilustre Deputado Reguffe, Relator da ma-
téria na Comissão de Defesa do Consumidor, de que 
o objetivo da proposição é determinar a cobertura de 
tratamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar, tal 
como consta de sua ementa, procedimento que ainda 
não é coberto pelos planos de saúde.

Fez-se necessário, portanto, substituir as expres-
sões “quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral” e 
“quimioterapia oncológica ambulatorial e domiciliar de 
uso oral”, “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais 
e domiciliares de uso oral”.

Segundo o Deputado, a adequação de redação 
se justifica para evitar ambiguidade de interpretação 
quanto ao verdadeiro sentido da norma, com a qual 
eu realmente concordo.

Por fim, a inclusão do § 5º ao art. 12 não alte-
ra o cerne da proposição. Em verdade, o dispositivo 

acrescentado pela Câmara segue em parte o modelo 
de redação do art. 10-B, incluído na Lei nº 9.656, de 
1998, pela Lei nº 2.738, de 30 de novembro de 2012, 
que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para 
tornar obrigatório – aí sim – o fornecimento de bolsa 
de colostomia, ileostomia e urostomia, de coletor de 
urina e de sonda vesical pelos planos privados de as-
sistência à saúde.

Essa é uma inclusão realmente.
De fato, como pontuou a Deputada Jandira Fe-

ghali, Relatora do projeto na Comissão de Seguridade 
Social e Família, a ementa do projeto refere-se apenas 
à inclusão dos tratamentos antineoplásicos de uso oral 
entre as coberturas obrigatórias. O projeto, no entan-
to, assegura também procedimentos radioterápicos e 
hemoterapia, assim como formas de potencializar o 
direito que está sendo evidenciado por esse projeto.

Foi acrescentado o § 5º ao art. 12 da Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998. Ademais, o dispositivo acres-
centado prevê que o tratamento do câncer pode ser 
feito mediante cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 
transplante de medula óssea ou por uma combinação 
de mais de uma modalidade de tratamento.

Outrossim a inclusão do referido § 5º facilita fra-
cionamento do fornecimento de acordo com a prescri-
ção médica, o que permite disponibilizar a quantidade 
necessária para cada ciclo de tratamento, após o qual 
serão analisadas a toxicidade e a tolerância do pacien-
te ao medicamento receitado.

A regra incluída também autoriza a disponibili-
zação do tratamento diretamente ao paciente ou ao 
seu representante legal pela rede própria credenciada, 
contratada ou referenciada, possibilitando o tratamento 
no tempo indicado. 

Por essas razões, consideramos que as altera-
ções promovidas pela Câmara dos Deputados aprimo-
ram o projeto de lei no mérito bem como no tocante 
à técnica legislativa empregada. Assim, julgamos por 
bem acatá-las.

Voto.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do subs-

titutivo da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 
do Senado nº 352, de 2011.

É o nosso relatório, Sr. Presidente. 

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador 
Waldemir Moka.

Eu queria, com muita satisfação, registrar a pre-
sença, no Senado Federal, das representantes da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer do Distrito Federal: 
a Maria Thereza Falcão, Presidente, a Vera Lúcia Be-
zerra, a Renata Lúcia da Luz, a Maria Barros e a Ana 
Paula Fernandes. 

Como nós havíamos dito por ocasião, Senadora 
Ana Amélia, da cerimônia da abertura das atividades 
do Outubro Rosa, a aprovação dessa proposta era 
uma das prioridades do Senado Federal. 

Portanto, desde já, eu quero parabenizar a Sena-
dora Ana Amélia, autora do projeto, e quero parabeni-
zar também a Presidente do Instituto de Oncologia, a 
Luciana Holtz, que inspirou, segundo a Senadora Ana 
Amélia, a própria proposta da Senadora.

E quero, desde já, também homenagear o Se-
nador Waldemir Moka pelo brilhante parecer que ele 
acaba de fazer para o Senado Federal.

O parecer é favorável ao substitutivo.
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

discussão.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 

único. (Pausa.)
Em discussão.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin 
e Senador José Sarney

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da 
oradora.) – Nós estamos votando o projeto e eu não 
vou aqui fazer nenhum longo pronunciamento. Mas 
eu não poderia deixar de cumprimentar a autora do 
projeto, a Senadora Ana Amélia, que, de uma forma 
muito sensível – aliás, é como ela desempenha o seu 
mandato, preocupada com a população, especialmente 
com as mulheres, e que passou por um sério proble-
ma na família, então, ela não apenas conhece, mas 
viveu muito de perto o problema –, hoje apresenta 
este projeto de lei.

E aqui nós temos as integrantes e os integrantes 
da Rede de Solidariedade às pessoas acometidas por 
câncer. O projeto que a Senadora apresenta, sem dú-
vida nenhuma, vai permitir que mulheres que sofrem 
desse problema possam enfrentá-lo com uma dor me-
nor; a dor existe, mas menor.

Então, cumprimento a Senadora Ana Amélia, o 
nosso Presidente da comissão, o Senador Moka, que 

também muito contribuiu para que o projeto fosse vo-
tado, e V. Exª, que, já na abertura do mês de outubro, 
mês do Outubro Rosa de combate ao câncer de mama, 
disse que estaria pronto para colocar na pauta todos 
os projetos que tratem deste assunto. E hoje nós es-
tamos aqui, votando tão importante matéria.

Sr. Presidente, quero dizer que a alegria é mui-
to maior do que a de todos nós juntos por podermos 
votar este brilhante projeto da Senadora Ana Amélia.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
A inclusão da quimioterapia oral nos planos de 

saúde, a partir de janeiro de 2014, já havia sido adotada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; mas, 
agora, evidentemente, ela deixa de ser uma possibili-
dade e passa a ser um direito.

Eu concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, 
autora da proposta.

Com a palavra, V. Exª.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Paulo 

Davim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan 
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, hoje é o dia mais 
importante do meu mandato, porque está sendo con-
cluído um processo, iniciado aqui nesta Casa, que diz 
respeito a 1,1 milhão de pacientes portadores de câncer.

Agradeço às queridas amigas, vencedoras, vito-
riosas, na pessoa da minha amiga Terezinha Falcão, 
que representa a Liga do Combate ao Câncer; a to-
das as mulheres aqui presentes já citadas pelo Sena-
dor Renan Calheiros; à Luciana Holtz, da Oncoguia; 
ao Relator aqui no Senado, Senador Waldemir Moka, 
por duas vezes; e, na Câmara, ao Deputado Reguffe, 
à Deputada Jandira Feghali e ao Deputado Berzoini. 
E quero agradecer, de modo especial, ao Senador 
Renan Calheiros pelo cumprimento da palavra de V. 
Exª, que, no dia do lançamento do Outubro Rosa, se 
comprometeu a incluir na pauta de votações todas as 
matérias relacionadas não só ao câncer de mama, mas 
também ao tratamento da saúde da mulher.

O meu projeto está sendo votado hoje por este 
Plenário. Obrigada, Senador Moka, por ter entendido 
a relevância social da matéria. Ele não alcança apenas 
as mulheres, mas também todos os pacientes porta-
dores de câncer.

E assim como está transcorrendo agora o Ou-
tubro Rosa, de grande significado, essa é a resposta 
que a Casa está dando à sociedade brasileira, como 
disse o Senador Renan Calheiros, é o protagonismo na 
solução de um grave problema: a inclusão da quimio-
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terapia oral no rol dos serviços dos planos de saúde, 
no rol do tratamento oferecido pelos planos de saúde.

Hoje ocorreu a abertura do 6º Conseguro, mos-
trando a importância desse setor para a saúde públi-
ca dos brasileiros. Hoje, as prioridades dos brasileiros 
são: a primeira é a educação dos filhos; a segunda é 
a moradia; e a terceira é um plano de saúde, Senador 
Agripino. Então, apesar da relevância desse tema, não 
queremos criar nenhum problema financeiro ao Sistema 
de Saúde Suplementar. Queremos a compatibilização 
do que fazem essas empresas para que continuem 
fazendo melhor.

E, ao aprovarmos isso, queremos que a indústria 
farmacêutica disponibilize também medicamentos de 
preço mais acessível à população e viabilize, Senador 
Moka – é isso que temos discutido no seu gabinete –, 
a lenalidomida para o tratamento do mieloma múltiplo, 
que é um tema extremamente relevante. Isso vai sig-
nificar o barateamento do medicamento para o SUS 
e para o plano de saúde.

Por isso, eu digo que hoje é o dia mais importan-
te do meu mandato. Só por esse projeto teria valido a 
pena a eleição para Senadora, representando o Rio 
Grande do Sul.

Agradeço a todos os Senadores, a todos os Lí-
deres, que, na quinta-feira, assinaram comigo, a meu 
pedido – Senador Agripino, Senador Eunício Oliveira, 
Senador Gim Argello, o Senador Francisco Dornelles, 
o Senador Acir Gurgacz, os Senadores todos que me 
apoiaram para que conseguíssemos a urgência para 
votar hoje este projeto de lei que se inclui no rol dos 
planos... E o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que o 
entendeu perfeitamente. O Senador Aloysio acha que 
tem haver a tramitação correta, mas como essa era 
uma matéria já vencida e superada na Câmara, não 
se tinha mais que perder tempo. Temos que dar ce-
leridade. E V. Exª entendeu o espírito desse projeto e 
aceitou tacitamente; aceitou com uma grande cortesia 
à colega que lhe pediu a urgência e foi aprovada. O 
Senador Wellington Dias, Líder do PT, assinou também.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Aceitei com entusiasmo, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Eu queria, então, agradecer a todos os Líderes que 
ajudaram a que hoje nós estivéssemos votando esta 
matéria. O meu profundo agradecimento. Vocês, co-
migo, estão ajudando e respondendo à sociedade 
brasileira, que, nas ruas, clama por um melhor aten-
dimento de saúde.

Muito obrigada, Senador Renan Calheiros; mui-
to obrigada a todos os colegas que ajudaram nesta 
missão. Esse é um projeto que é destinado a todos 
os pacientes de câncer.

Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Paulo Davim.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 
– Sr. Presidente, eu quero me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra ao 
Senador Wellington Dias e ao Senador Pedro Taques.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. e Srªs Senadoras, eu não poderia deixar de, nes-
te momento, ocupar a tribuna para, em primeiro lugar, 
parabenizar a Senadora Ana Amélia, essa valorosa Se-
nadora lá do Rio Grande e que tem uma sensibilidade 
social bastante aguçada, e que é pragmática; não fica 
só na retórica. Ela busca, com objetividade, construir 
soluções de que a sociedade tanto precisa, e apresen-
tou um projeto que, na verdade, é uma pérola do ponto 
de vista de saúde pública. Eu ressalto o pragmatismo 
associado à extrema sensibilidade social da Senadora 
Ana Amélia, que, aproveitando o Outubro Rosa, que 
por si só já passou a ser um fator de alerta para to-
das as mulheres do Brasil e do mundo no sentido de 
despertar a importância do autoexame e, consequen-
temente, do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Senadora Ana Amélia aproveitou essa opor-
tunidade para complementar esse Outubro Rosa, não 
mais para o apelo diagnóstico que é o Outubro Rosa, 
mas também oferecendo a oportunidade da terapia, 
com este projeto tão bem construído, tão bem debati-
do e tão bem formulado.

Mas eu quero,também relatar ou ressaltar que, se 
esse projeto da Senadora Ana Amélia tivesse apenas 
o alcance para o câncer de mama, ou o câncer que 
acomete as mulheres, já seria por si só um extremo 
avanço e um importante instrumento para o enfrenta-
mento do câncer no Brasil. Mas não é só isso. Como 
ela bem disse, esse projeto beneficia não só as mu-
lheres, mas beneficia todos os pacientes que venham 
a apresentar a sintomatologia e que tenham o diag-
nóstico de câncer, independentemente de gênero. Que 
importante é esse projeto!

Ora, quantos pacientes começam o tratamento 
internados nos hospitais, e o tratamento não tem a 
continuidade devida depois que os pacientes recebem 
alta do hospital. Por várias razões, por vários motivos. 
E muitas vezes esse tratamento é prejudicado, e apa-
rece a recidiva, aparecem as metástases, porque o 
tratamento não foi concluído por falta da oportunida-
de, que o projeto dá, do tratamento via oral do câncer 
ou, pelo menos, a condição necessária para que o pa-
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ciente tenha acesso ao tratamento oral, o tratamento 
ambulatorial, o tratamento domiciliar.

É exatamente isso. O que vai possibilitar esse 
projeto? Vai possibilitar a conclusão, o fechamento da 
terapêutica, ou seja, a terapêutica correta. E nós vamos, 
seguramente, Senadora Ana Amélia, ter o reflexo nas 
estatísticas. O paciente vai, sim, ter o seu tratamento 
concluído, e nós vamos ter uma diminuição efetiva da 
reincidência e do surgimento das metástases, pelo 
fato de termos um instrumento que garante a conclu-
são da terapia.

Portanto, eu quero, Senadora Ana Amélia, reiterar 
minhas congratulações a V. Exª. Congratulo-me tam-
bém com o Senador Waldemir Moka, um baluarte, o 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que tem 
trazido esta temática de forma contumaz nos debates 
das quartas-feiras, pela manhã, em nossa Comissão. 
Uma Comissão viva, uma Comissão presente, uma 
Comissão comprometida com os verdadeiros avan-
ços de que a saúde pública do Brasil tanto necessita. 

Por último, Sr. Presidente, quero parabenizar 
esta Casa que, sob sua presidência, tem trazido reais 
e concretos avanços. Nós não estamos aqui nos per-
dendo na retórica enfadonha, nós estamos trazendo, 
efetivamente, soluções concretas para os problemas 
reais que a sociedade brasileira atravessa em vários 
campos, em vários setores, principalmente no setor 
mais carente, mais sério e o que tem o maior apelo 
popular, que é a saúde pública. 

Parabéns a V. Exª, parabéns à Senadora Ana 
Amélia, parabéns ao Senador Moka.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Wellington Dias.

Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero, como Líder do Partido dos Traba-
lhadores e do Bloco de Apoio ao Governo nesta Casa, 
manifestar apoio ao projeto. Quero parabenizar a Se-
nadora Ana Amélia pela iniciativa e o Senador Moka 
também pela forma como fez seu relatório; enfim, todas 
as entidades e todos os que contribuíram. 

Eu tenho dito que não se tem opção para a es-
colha de doenças, mas eu diria que uma das mais co-
vardes que há no Brasil e no mundo é o câncer. Des-
sas doenças “da modernidade” ainda não se tem um 
debate amplo sobre suas causas, mas é um sistema 
ainda quase impossível, normalmente, por suas con-
dições, quer seja na classe média ou na classe alta, 
de dar conta do tratamento. É uma doença, mesmo 
quando há o tratamento, muito cara. Então, eu acho 
que o que o projeto faz é dar uma oportunidade a que 

o pouco, dominado pela ciência, possa ser oferecido, 
o que é uma medida muito humana. Eu acho que, 
antes de tudo, Senadora Ana Amélia, é um projeto 
humano, em que se olha o ser humano em primeiro 
lugar. Por essa razão, manifestamos nosso apoio. É 
o sofrimento de milhares de pessoas com câncer de 
mama e de tantas outras formas. Aliás, ainda ontem, 
aqui no Distrito Federal, um amigo veio a falecer víti-
ma de câncer. Um dos problemas foi a assistência no 
começo de seu tratamento. 

Acho que já avançamos, mas esse projeto per-
mite completar, como disse aqui tão bem o Senador 
Paulo Davim, mostrando a necessidade de completar 
todo o ciclo do tratamento – repito –, naquilo que a ci-
ência foi capaz de dominar. Não só no tratamento do 
ponto de vista usual, da quimioterapia, mas aqui com 
o próprio tratamento oral, enfim.

Então, eu quero aqui, Senadora Ana Amélia, para-
benizá-la e, como Líder do Partido dos Trabalhadores, 
manifestar plenamente uma posição favorável, para-
benizando todos os homens e mulheres que por este 
Brasil afora lutam; de modo especial, os do meu Piauí.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra – 
nós temos aqui uma lista de inscrição – ao Senador 
Rodrigo Rollemberg e, em seguida, ao Senador Pedro 
Taques. E seguiremos a lista.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para 
dar um testemunho do trabalho que a Senadora Ana 
Amélia desenvolve nesta Casa em defesa da saúde, 
especialmente da saúde da mulher. Mas, neste caso, 
em defesa da saúde.

Embora, como V. Exª disse, as previsões desse 
projeto já estejam feitas por uma resolução da Agência 
Nacional de Saúde, é muito importante que isso es-
teja protegido por lei. E esse foi sempre o argumento 
utilizado pela Senadora Ana Amélia.

Portanto, eu quero aqui cumprimentar a Senadora 
Ana Amélia. Eu tenho certeza de que, neste momen-
to, milhares de famílias, ou talvez milhões de famílias 
brasileiras sentem o Senado correspondendo às ex-
pectativas desta população, que quer ver os planos 
de saúde privados trabalharem com maior responsa-
bilidade e com maior acolhimento aos seus pacientes.

E também não poderia haver um relator melhor 
para essa matéria que o Senador Waldemir Moka, 
que, além de excelente Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, é médico. E pela excelente relação 
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que mantém nas duas Casas do Congresso Nacional, 
ajudou inclusive a agilizar os procedimentos também 
na Câmara dos Deputados.

Portanto, é uma dupla que honra muito o Parla-
mento brasileiro e que tem feito muito pela melhoria 
da saúde no Brasil – Senadora Ana Amélia e Senador 
Waldemir Moka. E aqui, em nome da Liderança do PSB, 
eu quero render as nossas homenagens a esses dois 
Senadores e manifestar, com muita alegria, a nossa 
posição favorável ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Pedro Taques.

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós, todos os dias, 
votamos projetos importantes, mas, muitas vezes, nós 
nos esquecemos da pessoa, esquecemos de gente. 
Nós votamos projetos e debatemos o Pacto Federativo, 
o superendividamento dos Estados, a guerra fiscal, a 
guerra dos portos, discutimos temas como a questão 
política e a questão eleitoral.

Esse projeto visa a humanizar tratamentos; esse 
projeto diz respeito a pessoas, a gente. Só quem já 
passou por esse mal, que é o câncer, ou teve pessoa 
de sua família que passou por esse mal, sabe a impor-
tância de um tratamento como esse feito em casa, por 
questões físicas e por questões emocionais.

A casa é o asilo do cidadão. Na casa, ele tem 
o conforto dos seus queridos; na casa, ele não tem 
a possibilidade de infecção hospitalar; na casa, ele 
pode receber o carinho, que é muito importante em 
situações como essas.

Eu quero cumprimentar a Senadora Ana Amé-
lia, o Senador Moka, por trazerem a esta Casa, ao 
Senado da República, um projeto que humaniza até 
as nossas ações.

Parabéns, em nome do PDT.
Nós vamos votar favoravelmente a esse projeto. 

É um projeto que não leva mais dinheiro para os Esta-
dos; é um projeto que não trata de temas estruturantes 
da República, mas trata do que é mais importante na 
República que é a pessoa, o indivíduo, nesse momento 
em que ele se encontra numa situação difícil, acome-
tido por um mal como o câncer.

Parabéns, Senadora Ana Amélia. Eu tenho uma 
inveja cristã de um projeto como esse. V. Exª está tra-
zendo humanidade a esta Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Presidente.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, pela 
ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
eu tenho a satisfação em anunciar aqui aos meus pa-
res uma escola de Belém do Pará, a Escola Estadual 
Maroja Neto, do bairro da Pedreira.

Eles estão participando aqui, em Brasília, do pro-
grama Câmara Mirim. É um programa semelhante ao 
Jovem Senador. Fizemos a escolha, duas semanas 
atrás, da redação premiada.

Eles estão acompanhados da professora Tânia 
Monteiro, da professora Lucimar Moraes e a Diretora 
Elzineide Guimarães. São dez alunos da Escola Esta-
dual Maroja Neto, do bairro da Pedreira, com eu disse.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Como é o nome?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A escola foi uma das 12 sorteadas entre cerca 
de 5 mil escolas de todo o Brasil.

Vocês têm sorte, não é? Serem sorteados entre 
5 mil. São 12 escolas e a escola de Belém nos dá a 
satisfação de estar aqui, os alunos passarem o dia 
como deputados federais e visitarem o Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós queríamos, com muita sa-
tisfação, agradecer o registro do Senador Flexa Ribeiro 
e agradecer a presença, no Senado Federal, desses 
alunos do Pará e dos professores também.

Sejam bem-vindos.
Concedo a palavra a Senadora Ana Rita.
Em seguida, ouviremos o Senador José Agripino 

e alguns outros Srs. Senadores que estão inscritos.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

Eu quero aqui também cumprimentar a Senadora 
Ana Amélia, parabenizá-la pela iniciativa; o Senador 
Waldemir Moka, pela relatoria, e dizer que – viu, Se-
nadora Ana Amélia? – a iniciativa de V. Exª transforma 
em lei um procedimento que é de competência tam-
bém do Ministério da Saúde e da Agência Nacional 
de Saúde, que, a cada dois anos, deve divulgar uma 
lista de procedimentos que deverão ser adotados pe-
las instituições privadas de saúde no atendimento à 
saúde da nossa população.

No dia de ontem, no dia 21, o Ministério da Saú-
de e a ANS divulgaram essa lista, esse rol dos novos 
procedimentos de cobertura obrigatória dos planos 
de saúde, ou seja, 50 novos exames, consultas, ci-
rurgias. Serão ofertados também medicamentos para 
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tratamento de tumores, o que é muito importante. E o 
projeto de V. Exª transforma em lei.

Quero aqui, Sr. Presidente, trazer alguns números 
que eu acho importantes. A Agência Nacional de Saúde 
realizou nos meses de junho a agosto uma consulta 
pública em que recebeu 7.340 contribuições propondo 
que os planos de saúde de todo o País oferecessem 
aos seus beneficiários a incorporação de medicamen-
tos e procedimentos para o tratamento do câncer. E a 
Agência anunciou as novas incorporações nesse rol 
de procedimentos, num total de 87 procedimentos, in-
cluindo 37 medicamentos orais para tratar os diferen-
tes tipos de câncer. Isso significa atender, beneficiar 
42,5 milhões de consumidores dos planos de saúde, 
de assistência individual e coletiva, no nosso País.

Parabenizo V. Exª, que confirma em lei esse pro-
cedimento do Ministério da Saúde e da Agência Na-
cional de Saúde, que tantos benefícios trazem para 
nossa população, e especialmente para aqueles que 
são acometidos por doenças graves, como é o caso 
do câncer.

Parabéns a V. Exª por ter sido a autora desse 
projeto de lei tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria que a Senadora 
Ana Amélia ouvisse o depoimento que eu quero dar de 
casos pessoais, que eu vivencio, e que são acolhidos 
pelo projeto de S. Exª.

A minha esposa contribui com muitas entidades 
beneficentes aqui de Brasília e do meu Estado; elas 
pedem contribuição pelo telefone. E eu digo que ela 
tem uma clientela; mas é uma clientela que deve estar 
guardando o lugar dela no céu. A última – fui eu que 
atendi ao telefone – foi no final da semana passada. 
Atendi ao telefone e passei para ela – eu até já conhe-
ço as vozes –, e aí eu a ouvi falando, falando. Ao final, 
ela me disse que se tratava de um pedido de medica-
mento para criança com câncer. Nunca tinha pedido, 
e ela disse que ia ajudar, imediatamente.

É uma espécie de cota entre amigos. Não têm 
planos de saúde, não têm nada; apelam para a contri-
buição espontânea daqueles que querem dar. Eu ima-
gino, Senadora Ana Amélia, a quantidade de “não” que 
aquela moça que usa o telefone para pedir recebe de 
gente que talvez não compreenda a aflição de quem 
ela quer ajudar, e que talvez até a trate grosseiramente. 
Aquelas crianças com câncer aqui de Brasília podem 
ser salvas, ou não, de acordo com a contribuição dos 
anônimos que atendem ao telefone.

Eu tenho outro amigo, em Natal – foi meu se-
cretário, não é um homem rico, é aposentado –, que 
contraiu um câncer contra o qual luta há algum tempo 
e vai sobreviver. Só que o medicamento dele custa 
R$160 mil. Eu acompanho de perto o caso dele; ele 
está melhorando bem, vai escapar, está tendo uma 
ameaça de recidiva. Ele não tinha os R$160 mil, en-
trou na Justiça e ganhou o direito de o plano de saúde 
dele dar o medicamento.

O projeto de S. Exª atinge a toda essa gama – 
como a do meu amigo, que ganhou na Justiça. Agora, 
eu vi os olhos murchos dele na espera de ganhar a 
oportunidade de o plano de saúde, que é poderoso, 
fornecer a ele um medicamento que é importado e 
que ele não tem dinheiro para comprar. Olhos mur-
chos antes de ganhar a ação; mas, quando ganhou a 
ação, que deu trabalho, apareceu-me com uma cara 
de quem tinha renascido para a vida.

O seu projeto está fazendo renascer para a vida 
milhares de brasileiros, de todos os espectros – dos 
filiados a planos de saúde às crianças com câncer –, 
com os medicamentos que custam muito caro e que, 
por serem muito caros, são difíceis de serem obtidos, 
ou o Poder Público se segura para não dar.

Então, quero fazer esse relato para caracterizar 
a importância desse seu projeto, a importância e o al-
cance do seu projeto. É um projeto meritório, que só 
poderia sair de uma cabeça de boa qualidade como 
a de S. Exª. É, talvez, o óbvio, mas o óbvio que teve 
que ter a tutela da Senadora Ana Amélia para trazer 
e, com a sua simpatia, conseguir a aprovação, o que 
vai ter com o meu voto.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Casildo Maldaner. Em seguida, concederei a palavra 
ao Senador José Sarney, ao Senador Osvaldo Sobri-
nho e ao Senador Randolfe Rodrigues.

Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Serei breve, Sr. Presidente.

Apenas para, ao lado dos colegas, cumprimen-
tar a Senadora Ana Amélia e o Senador Moka, como 
Relator. É algo que chama a atenção. No meu Estado, 
Santa Catarina, temos convivido muito com isso, com 
o deslocamento das pessoas para fazer o tratamento, 
deslocamentos muitas vezes distantes.

Lembro-me da época em que, como Governador, 
havia uma grande reclamação: tínhamos que descen-
tralizar para atender pessoas que tinham que fazer 
quimioterapia e precisavam se deslocar, muitas vezes, 
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da fronteira com a Argentina até à capital do Estado, 
de uma distância como atravessar o Brasil, da costa 
da Argentina até o litoral, para receber o tratamento 
nessa linha. Mesmo com os anos, descentralizando, as 
pessoas têm que se deslocar, ir até um centro maior 
e ficar internado ou ficar numa pensão, arrumar um 
alojamento para fazer a quimioterapia.

Agora, com essa possibilidade de receber o tra-
tamento oral – e esse tratamento oral, além dos planos 
de saúde que devem atender, também o SUS entra 
nessa linha de fornecer o medicamento no tratamento 
oral –, podendo fazer no domicílio em que o paciente 
se encontra, são outros quinhentos, é uma tranqui-
lidade bem maior, bem diferente, e vai ajudar muito 
nesse atendimento.

Acho que é um grande conquista. É o desloca-
mento de pessoas, que ficam com seus familiares, não 
precisam se deslocar para longe, ter alguém acompa-
nhando, arrumar alojamento, como ficar, como passar; 
voltar, muitas vezes distante. Olha, é alguma coisa que, 
se pensarmos, veremos que V. Exª, Senadora Ana 
Amélia, foi feliz na criatividade. V. Exª sente de perto 
e encontra saídas.

Queremos nos congratular, nós, catarinenses, en-
fim, o Brasil, que vive um outro momento neste instante. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor José Sarney. 

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

AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, é extremamente gratificante para mim ter a 
oportunidade de votar esse projeto da Senadora Ana 
Amélia. Esse é um projeto objetivo, que realmente é 
voltado para melhoria da qualidade de vida nessa fase 
mais difícil da vida, que é a doença das pessoas. Em 
geral, as pessoas mais pobres não têm acesso às 
novas tecnologias dos novos medicamentos, muitas 
vezes muito mais caros, como é o caso do tratamento 
contra o câncer.

A quimioterapia evoluiu, não só por via endove-
nosa, mas também por via oral, via oral essa que os 
mais pobres não tinham condições de acesso. O proje-
to da Senadora Ana Amélia, sem dúvida alguma, vem 
dar um alento a essas pessoas e mesmo a condição 
de sobreviver e viver nas situações graves e extremas 
como são essas dos portadores de câncer.

Não é novidade nenhuma para todos nós esse 
projeto da Senadora Ana Amélia, porque ela tem sido 
nesta Casa uma Senadora que marcou sua presen-
ça aqui pelo seu sentimento humano, seus projetos, 
a defesa que faz permanentemente, a aplicação que 

tem nesta Casa, uma das Senadoras mais atuantes 
que tenho visto ao longo da minha carreira política aqui 
no Senado Federal.

Portanto, é um dia para o Senado Federal muito 
importante. 

Congratulo-me com V. Exª por presidir esta ses-
são, por ter colocado o projeto. Temos a felicidade de 
ter na Comissão de Assuntos Sociais o Senador Moka, 
que também é extremamente dedicado a essas causas. 

À Senadora Ana Amélia só temos que render 
todas as homenagens pelo que ela representa para 
nós, honrando o Senado Federal.

Isso, sem dúvida alguma, honra todos nós que 
fazemos parte desta Casa.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Osvaldo Sobrinho.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o 
projeto da Senadora Ana Amélia é um projeto Vale 
Vida que está premiando todos aqueles que tiveram 
menos sorte na vida. 

Eu sou um remanescente daqueles que também 
já sofreram o mal do câncer. Não só eu como também 
duas irmãs e que por maus momentos passamos. Eu 
sei bem o que é essa situação e, principalmente, para 
aqueles que não têm recursos para tratamentos prolon-
gados, evidentemente, que sofrem muito mais. E estou 
aqui como um presente de Deus, porque, na verdade, 
não tinha nada para estar: 44 dias de UTI hospitalar, 
câncer pesado, tirei estomago e tirei baço, Deus me 
fez sobreviver e aqui estou.

Portanto, o projeto dela é o projeto Vale Vida, é 
um projeto que vai dar às pessoas menos aquinhoadas 
condições para a sobrevivência, para adentrar a tecno-
logia moderna, daqueles que fizeram as pesquisas, e 
adentrar o mundo que pode salvar a vida se ainda for 
detectado mais cedo.

Ontem, perdemos um Deputado Federal em Mato 
Grosso, o Deputado Homero Pereira, um grande De-
putado, uma pessoa ilustre, que trabalhou muito Bra-
sil, pela agricultura e, ontem, tivemos que sepultá-lo. 
O mal do câncer tomou a vida de Homero. 

Portanto, acredito que o seu trabalho junto ao 
Senador Moka é um trabalho que, na verdade, levanta 
a expectativa de todos nós de que este Senado tem 
que legislar para os mais fracos mesmo, para as pes-
soas que mais precisam, para aqueles que têm menos 
oportunidades.
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Aliás, esse tipo de trabalho da senhora é um traba-
lho que temos visto aqui todos os dias. Luta por causas 
justas, luta por causas meritórias, luta por aqueles que 
menos têm, luta por aqueles que não têm voz e V. Exª 
tem sido uma revelação aqui no Senado da República.

Tenho muito orgulho de ser seu colega e de 
acompanhar o seu trabalho nas comissões em que V. 
Exª trabalha. Portanto, apoiar o projeto da senhora e 
do Senador Moka é, acima de tudo, dar aqui a efetivi-
dade de um apoio a um trabalho que, na verdade, fica 
em prol dos mais necessitados. 

Parabéns, felicidades no seu trabalho, na sua luta 
e que aqueles mais necessitados saberão agradecer 
ao longo das suas vidas.

Parabéns, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 

– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Randolfe Rodrigues. 

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

Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, estamos aqui exaltando a obra 
pronta, que é meritória; a obra já pronta merece de 
todos nós as homenagens.

Eu quero, Sr. Presidente, destacar como essa 
obra foi tecida. 

Para cada um de nós, querida Senadora Ana 
Amélia, que iniciamos nesta Casa em 1º de fevereiro 
de 2011 – eu inaugurei este mandato junto com V. Exª 
–, sabemos o quanto difícil é o trajeto para aprovar uma 
matéria nesta Casa e na Câmara, nas duas Casas do 
Congresso Nacional, o difícil caminho que é. Então, 
além de destacar a matéria aprovada por V. Exª no pri-
meiro mandato, no intervalo de um ano e meio, que já 
é um prazo recorde; eu quero destacar não somente 
isso, o recorde no prazo para aprovar essa matéria, 
ou seja, aqui, além de destacar a obra pronta, além 
de exaltar e admirar a obra, que ela é bela, é impor-
tante destacar com quantos pincéis de artistas ela foi 
pintada e celebrada. 

Em um ano e meio, Senadora Ana Amélia, V. Exª 
apresentou o projeto, sensibilizou o Plenário do Senado 
para ele ser aprovado, encaminhou-o para a Câmara. 
Ao chegar lá, na Câmara, a senhora encontrou fortes 
resistências para aprová-lo. A primeira dessas resistên-
cias foi que a ele foram apensados outros 70 projetos 
similares, e lá poderia ser parado nos escaninhos do 
apensamento de outros tantos projetos e lá ficar sem 
que o projeto caminhasse e sem que nós chegássemos 
neste Outubro Rosa sem poder, no plenário do Sena-

do, conseguir a sua aprovação. A senhora fez mais: 
caminhou até a Câmara dos Deputados, frequentou 
os tapetes verdes, foi ao Presidente da Câmara e en-
frentou não só a burocracia dos apensamentos lá, no 
tapete verde; frequentou também, melhor, enfrentou o 
poderosíssimo lobby. É bom que se diga isto: de todos 
os lobbies que frequentam essas Casas um dos mais 
poderosos é o lobby dos planos privados de saúde, lo-
bby que tem um peso enorme na Casa vizinha a esta, 
na Câmara dos Deputados.

Para isso, a senhora contou com o apoio e o 
peso das redes sociais, com o peso dessas senhoras 
de róseo que estão aqui na tribuna de honra acom-
panhando, desse povo mobilizado que foi às redes 
sociais pressionar os Parlamentares para aprovação 
dessa matéria. 

Se houve as grandes mobilizações de junho deste 
ano, que tanto destacamos, há algo além das mobili-
zações de junho, que são as mobilizações que exis-
tem nas redes sociais, nas pressões feitas sobre os 
Parlamentares e que existem no dia a dia. 

Foi essa mobilização que resultou na aprovação 
pela Câmara dos Deputados dessa matéria e a enviou 
de volta para cá. E aqui a senhora contou com esse 
companheiro de jornada, que está ao seu lado, esse 
sensível Parlamentar. Eu digo para ele que nós até po-
demos estar em lados opostos – aliás, eu tenho esta-
do tanto com ele em posições parecidas que nem sei 
se isso nós ainda podemos afirmar. A senhora contou 
com ele, o Senador Waldemir Moka, como um parcei-
ro de jornada na Comissão de Assuntos Sociais para 
aprovação dessa matéria. 

Então, tanto quanto exaltar e admirar a obra pron-
ta, tão bonita quanto Picasso depois de pronto, tão bo-
nita quanto Monet após pronto, tão bonita quanto – e 
aí deixa eu puxar a sardinha para o meu lado – o R. 
Peixe depois de pronto, é importante destacar a quan-
tas mãos e pincéis de artistas juntos, celebrados, foram 
feitas e necessárias para que a obra ficasse pronta. E 
foram muitas mãos de artistas que foram necessárias 
para que essa obra ficasse agora pronta.

Ela é pintada com muitas mãos de artistas, ela 
enfrenta poderosíssimos lobbies que estão contra, do 
outro lado, que não querem o direito à vida, o direito 
ao cuidado, o direito ao acolhimento. Ainda bem que 
do lado do bem há pessoas sensíveis como a senho-
ra que, se pintando e se vestindo de rosa, se pintam 
ao lado da vida. 

Parabéns pela aprovação. 
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 

– AC) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, pela ordem.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, apenas para registrar aqui a presença de dois 
Vereadores ilustres: o Presidente da Câmara Munici-
pal de Cruzeiro do Sul, o segundo maior Município do 
nosso Estado, o Vereador Romário Tavares, e também 
o nosso Vereador Antônio Clóvis, que nos dão a honra 
de prestigiar a nossa sessão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em nome do PSDB, quero aplaudir a iniciativa e o 
sucesso da Senadora Ana Amélia ao propor esse pro-
jeto e vê-lo aprovado, finalmente, no dia de hoje. Esse 
projeto significa um avanço que supera um atraso e 
vem na linha daqueles projetos que entendem ser a 
saúde do povo a suprema lei.

Coincidentemente, Sr. Presidente, a Agência 
Nacional de Saúde divulga hoje que planos de saúde 
terão de cobrir 37 medicamentos orais contra o câncer.

Eu indago: a ANS não sabia da existência do 
projeto da Senadora Ana Amélia? Ou se posiciona de 
forma a dar a entender que não sabia da existência 
desse projeto?

A decisão do Governo foi criticada por entidades 
médicas que a consideraram tímida em excesso. O 
projeto da Senadora Ana Amélia tem abrangência e, 
certamente, alcança de forma mais efetiva os doentes 
de câncer, que serão beneficiados com essa proposi-
tura, que deve ser incluída na seleção daquelas que 
atendem mais de perto o interesse público e fazem 
com que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, 
seja cumpridor do seu dever.

Em nome do PSDB, portanto, à Senadora Ana 
Amélia os nossos cumprimentos. 

Esse projeto certamente atenderá a uma exigên-
cia de se oferecer, especialmente às pessoas mais 
necessitadas, um atendimento especial. Os custos 
dos medicamentos são elevados, os planos de saúde 
fugiam à responsabilidade em razão do custo desses 
medicamentos, e esse projeto agora impõe a respon-
sabilidade deles e certamente preservará a saúde de 
milhões de brasileiros.

Portanto, mais uma vez, Sr. Presidente, os nos-
sos cumprimentos à Senadora Ana Amélia e, é claro, 
a manifestação de estranheza diante dessa iniciativa 
da Agência Nacional de Saúde no momento em que 
o Governo deveria, isso sim, valorizar a apresentação 
desse projeto da Senadora Ana Amélia, no Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Aécio Neves.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 

MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Renan, bem rapidamente, mas, em um momento de 
tanta convergência no Senado da República, não pode-
ria me privar de, pelo menos, uma brevíssima palavra 
não apenas de apreço pessoal, Senadora Ana Amélia, 
mas de uma profunda admiração pelo tom rosa que V. 
Exª tem dado a esta Casa, com a sensibilidade com 
que tem discutido e debatido os mais variados temas. 
V. Exª é, sem sombra de dúvidas, a cara nova do Par-
lamento brasileiro e do Senado da República.

Esse projeto me chamou a atenção num deta-
lhamento de V. Exª, que dizia que cerca de 40% dos 
pacientes oncológicos, hoje, já estão recebendo tra-
tamento em suas residências e que, dentro de alguns 
anos, esse número pode dobrar. Isso, por si só, sinteti-
za e justifica uma ação dessa ousadia, porque poucos 
imaginavam que, em tão pouco tempo, V. Exª, certa-
mente com os apoios que teve, do Senador Moka, em 
especial, conseguisse dar ao Congresso Nacional, ao 
Senado da República, o privilégio de aprovar essa ma-
téria. Isso mostra a conexão desta Casa com setores 
extremamente importantes da sociedade brasileira. 

A minha palavra, portanto, Senadora Ana Amé-
lia, é, mais uma vez, de admiração, de cumprimento a 
todas e a todos que contribuíram na construção desse 
projeto, na sua aprovação unânime por esta Casa. E 
sempre, como tenho dito em outras ocasiões, o meu 
mais profundo e sincero respeito pessoal pela vossa 
digna atuação nesta Casa, Senadora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Eunício Oliveira.

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, hoje pela manhã, V. Exª, eu, tantos outros e o 
Brasil inteiro assistimos quando a Presidente da Re-
pública sancionou a questão, aprovada nesta Casa, 
do Mais Médicos.

Hoje, neste final de tarde, começo de noite, as-
sistimos aqui à aprovação de uma matéria importante 
como essa, trazida pela competente, dedicada Sena-
dora Ana Amélia, que não nos surpreende pelo seu 
trabalho nesta Casa, porque já conhecíamos o traba-
lho da Senadora Ana Amélia em outra atividade, de 
jornalista.

Relatada essa matéria por um companheiro tam-
bém da competência do Senador Moka, que é o Presi-
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dente da Comissão de Assuntos Sociais, esta Casa, na 
noite de hoje, tranquiliza vários lares deste País, várias 
pessoas angustiadas, com a possibilidade de receber 
dos planos de saúde esse tratamento adequado.

Dizia a Senadora Ana Amélia, na sua justificati-
va, que cerca de 40% dos pacientes já recebem esse 
medicamento oral nas suas residências, mas muitos 
e muitos deles não têm a menor condição de receber 
esse tratamento, a não ser por esse projeto, da lavra 
– repito – da competente Senadora Ana Amélia, na 
noite de hoje.

Portanto, Sr. Presidente, assim como fizemos uma 
campanha, um trabalho intenso de matéria prioritária, 
como a questão do combate ao câncer de mama no 
mês de outubro, fazendo aqui o Outubro Rosa, a Se-
nadora Ana Amélia completa este dia de hoje.

Como comecei dizendo, a Presidente Dilma san-
ciona o Mais Médicos, para aliviar o sofrimento e as 
dores de muitas pessoas neste País, e a Senadora 
Ana Amélia dá a oportunidade para que os planos de 
saúde possam fazer o tratamento adequado das pes-
soas que sofrem dessas perversas doenças.

Estou muito feliz, porque a Senadora Ana Amélia 
é autora dessa matéria e dedicou toda a sua energia, 
para fazer com que, hoje à noite, estivéssemos votan-
do essa matéria.

Quero, portanto, encaminhar, em nome do Bloco 
da Maioria e da Liderança do PMDB, favoravelmente 
ao Projeto nº 352, de autoria da nossa Senadora. O 
PMDB e o Bloco da Maioria encaminham favoravel-
mente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Ruben Figueiró.

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Mário 

Couto e ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 

– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, minha querida Senadora Ana Amélia, eu não 
poderia, sinceramente, silenciar-me neste instante, 
quando tantos Srs. Senadores aqui se manifestaram 
em solidariedade ao projeto de V. Exª.

Tenho, na minha família, dois médicos especia-
lizados na área de oncologia, e um deles é conhecido 
e é admirador de V. Exª: o Dr. Paulo Hoff e a minha 
filha Ana Amélia. 

Sei a importância do projeto de V. Exª. Então, 
queria juntar-me às expressões que os meus nobres 
colegas manifestaram a V. Exª e também ao lúcido 
parecer do Senador Waldemir Moka, do meu Estado.

As minhas homenagens à senhora. 

Espero, sinceramente, que eu represente aqui 
também a opinião do meu genro, o Dr. Paulo Hoff, que 
é seu admirador e um homem que se dedica, toda a 
vida, ao tratamento do câncer no nosso País.

Minhas homenagens à senhora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Mário Couto. 

Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Todos já 
falaram sobre a grande Senadora do Rio Grande do 
Sul, admirada por todos os colegas, minha querida 
Ana Amélia. V. Exª testemunhou, in loco, o quanto V. 
Exª é apreciada no seu caráter e nos seus gestos por 
todos os seus colegas. 

Quem nos dera – ah, Pai do Céu, Jesus Cristo! – 
tivesse a Dilma a metade só da sua inteligência, Ana 
Amélia! Quem nos dera!

Parabéns, querida. Você entre nós é uma rainha. 
Meus parabéns. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Valadares. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me con-
gratular com a Senadora Ana Amélia pela iniciativa 
em apresentar esse projeto que vem obtendo o apoio 
unânime desta Casa, que diz respeito ao atendimento 
aos portadores de câncer por todas aquelas empresas 
de seguro saúde.

O câncer é uma doença terrível que vem se alas-
trando a cada ano. Nos próximos dez anos, a previsão 
é a de que haverá 40% de novos casos no Brasil, e 
esse crescimento diz respeito às condições de vida da 
população, ao uso excessivo do álcool e do fumo, à 
exposição ao sol, a uma atuação, a meu ver, prejudicial 
do ponto de vista da saúde no que diz respeito aos ali-
mentos. Enfim, são diversas as causas que redundam 
no recrudescimento do câncer no Brasil, principalmente 
o câncer de mama, que também, em nosso País, tem 
causado muitas mortes. Todo e qualquer projeto que 
venha na direção do combate ao câncer e na redução 
de mortes, sem dúvida alguma, salva vidas e contribui 
para a tranquilidade das famílias do Brasil.

Por isso, eu apoio integralmente a proposta da 
Senadora Ana Amélia e a parabenizo, mais uma vez, 
por ter tido esse espírito de visão de que não só o 
Poder Público deve cuidar diuturnamente, através do 
SUS, mas também a iniciativa privada deve se cercar 
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dos maiores cuidados para que aqueles que pagam 
o seguro-saúde sejam respeitados nos seus direitos.

Meus parabéns, Senadora Ana Amélia.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, em nome da Bancada gaúcha, o Senador Paulo 
Paim e eu, em primeiro lugar, é com muita alegria e 
orgulho que nós vemos essa manifestação unânime 
do Senado à nossa querida companheira Ana Amélia. 
Não há dúvida nenhuma de que ela é absolutamente 
justa, absolutamente correta e representa o pensa-
mento do povo brasileiro.

Não é fácil, no dia a dia do Parlamento, a gente 
encontrar um projeto que realmente represente algo de 
positivo, algo de útil, algo de necessário à sociedade. 
E o projeto da Senadora Ana Amélia, no que tange ao 
câncer de mama, é, dentro dessa campanha extraordi-
nária, uma das mais bonitas que as mulheres fazem, e 
nós atrás. Ela representa, realmente ,algo de positivo.

E a gente vê que a manifestação, minha queri-
da Ana Amélia, de todos – todos os Senadores estão 
falando – não é apenas no sentido de te felicitar, que 
tu mereces; não é apenas no sentido de te valorizar, 
que tu mereces, mas é no sentido de a gente ficar de 
bem com a gente. Eu, pelo menos, falei, pelo menos 
eu disse, pelo menos nós manifestamos o que é im-
portante e o que é significativo.

E é com orgulho que nós, do Rio Grande do Sul, 
trazemos – o Paim e eu – o nosso abraço afetivo à 
nossa irmã mais moça, tão brilhante e tão competente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE. Para discutir. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu sempre achei que, mais cedo ou 
mais tarde, essa cena que presenciamos aqui no ple-
nário iria ocorrer.

A senadora Ana Amélia, desde que chegou a 
esta Casa, se destacou não só pela civilidade, pela 
educação, mas também pela atenção que dá às pes-
soas, pela sua atuação em plenário, nas comissões, 
pelas suas entrevistas e aparições públicas. Isso foi 
tomando um rumo que não era apenas um Senador 
mais assíduo ou menos assíduo que presenciava. Hoje, 
há uma constatação geral, unânime da Casa de reco-
nhecimento à atuação da senadora. Ela parece uma 
veterana, uma pessoa de vários mandatos.

Ana Amélia é presente e atuante. Encontra-se Ana 
Amélia nos corredores, em diversas comissões e aqui, 
no plenário, tratando, via de regra, de causas nobres.

Por isso, quero me incorporar aos outros Senado-
res. Não poderia deixar de trazer a minha palavra, uma 
palavra amiga – ela sabe disso –, de reconhecimento ao 
seu trabalho, à sua competência, à sua sensibilidade. 
Foi esse conjunto de coisas que levou Ana Amélia a 
se credenciar entre os melhores Parlamentares desta 
Casa, além dessa capacidade que ela tem de falar, de 
se organizar, de articular e de fazer as coisas.

Eu queria deixar aqui o meu abraço e, sobretu-
do, o meu reconhecimento à atuação dessa grande 
Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Flexa Ribeiro. Em seguida, darei a palavra ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 

– PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Renan Calheiros, Senadora Ana 
Amélia, é uma satisfação enorme poder, neste início 
de noite, fim de tarde, fazer o registro da atuação de V. 
Exª como Senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul.

V. Exª conquistou todos nós pela delicadeza no 
trato com as pessoas, mas muito mais pela competên-
cia que V. Exª demonstra ter, sendo presença constante 
não só no plenário, mas também nas comissões, de-
batendo os assuntos de interesse do seu Estado, de 
interesse da Nação brasileira.

E, hoje, a aprovação do projeto de V. Exª vai per-
mitir, através dos planos de saúde, o atendimento com 
quimioterapia oral às senhoras que forem acometidas 
de câncer de mama e também vai dar, com segurança, 
um melhor atendimento a todas essas pessoas. Como 
foi dito aqui, milhões de pessoas têm essa doença, 
uma doença gravíssima, e precisam de acompanha-
mento não só no momento em que estão internadas 
no hospital, mas também em domicílio.

Parabéns a V. Exª. Parabéns a todos nós brasi-
leiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti e, em seguida, ao Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e 
Força/PTB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aqui fazer um 
cumprimento especial à Senadora Ana Amélia, dizendo 
que é um prazer muito grande ver esse projeto votado 
aqui. Eu quero ressaltar o trabalho da Senadora Ana 
Amélia, que apresentou o projeto aqui, ele foi para a 
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Câmara e já voltou para cá pronto para votar. Portan-
to, o projeto é de 2001 – não é isso, Senadora? – e já 
estamos votando em 2013, o que é um recorde, re-
almente, em termos de processo legislativo, Senado/
Câmara/Senado.

A importância desse projeto é tão grande que é 
difícil, até mesmo para mim, como médico, descrever, 
porque, realmente, esse projeto tem uma proposta que 
eu diria, Senadora Ana Amélia, que vem até comple-
mentar o programa Mais Médicos, porque, na verdade, 
você está propiciando aqueles mais pobres fazerem a 
quimioterapia oral em casa e, obviamente, supervisio-
nado pelo oncologista.

Então, quero dizer que esse é um passo gigan-
tesco no que tange a dar oportunidade – e aqui é ver-
dade – principalmente aos mais pobres de terem um 
tratamento condigno, no aconchego do seu lar, com 
assistência da família. Isso, portanto, é muito impor-
tante, principalmente porque coincide com o dia em 
que a Presidente sanciona o programa Mais Médicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Cristovam Buarque.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-

verno/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Senador, apenas para cumprimentar esta Casa, que, 
graças à Senadora Ana Amélia, tem um projeto que 
nós estávamos devendo há muito tempo aos brasileiros.

Parabéns, Senadora. 
Parabéns ao Senado inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Armando Monteiro, para discutir a matéria.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 

Força/PTB – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu queria me associar a essas ma-
nifestações que foram hoje aqui trazidas e que repre-
sentam um justo tributo à atuação da Senadora Ana 
Amélia nesta Casa.

Eu acho que esse projeto, Senadora, que tem 
um inegável alcance do ponto de vista social, permitiu 
que o Senado lhe fizesse essa homenagem. E nada 
melhor do que fazer uma homenagem dessa forma, 
uma homenagem que, ao final, enseja o alcance de 
um interesse muito mais amplo, que é o interesse de 
todas as pessoas que são acometidas dessa doença 
tão grave.

Então, eu quero me congratular com essa grande 
Senadora do Rio Grande do Sul e dizer que ela é me-
recedora, aqui, de todas as homenagens que recebeu.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Suplicy.

Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-

verno/PT – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, também quero aqui enaltecer o tra-
balho da Senadora Ana Amélia, tão dedicado às cau-
sas da saúde.

Eu gostaria de registrar, sobretudo, que, nesta 
tarde, ao mesmo tempo em que estava havendo o de-
bate aqui, nós havíamos iniciado antes uma reunião no 
gabinete do Senador Waldemir Moka, onde estavam 
presentes a Senadora Lídice da Mata, a Senadora Ana 
Amélia, eu próprio, os dirigentes da Anvisa e, inclusi-
ve, o Presidente Dirceu Barbano, uma reunião com 
todas as pessoas que estão interessadas na aprecia-
ção, pela Anvisa, do remédio para um tipo de câncer, 
o mieloma múltiplo.

Felizmente, a reunião teve um desfecho muito 
positivo. Houve a decisão, por parte da empresa que 
produz aquele medicamento, de que vai, novamente, 
solicitar a atenção da Anvisa, e aguardamos que isso 
possa beneficiar tantas pessoas – inclusive algumas 
nós conhecemos – que contraíram esse tipo grave de 
câncer.

Portanto, meus parabéns pela dedicação a ambos 
os assuntos, Senadora Ana Amélia. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira 
usar a palavra, nós declaramos encerrada a discussão.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Sem revisão da oradora.) – Eu quero apenas, Presi-
dente Renan Calheiros, no encerramento da discus-
são, agradecer, muito sensibilizada, as manifestações 
de todos os colegas aqui, homens e mulheres que, na 
verdade, tomam esta iniciativa como uma iniciativa co-
letiva. A Senadora Ana Amélia é apenas uma portado-
ra de uma ação legislativa que representa o Senado 
Federal. Agradecer também a V. Exª por ter incluído a 
matéria na pauta de hoje, para celebrar o protagonis-
mo do Senado no Outubro Rosa.

Cada palavra de cada Senador ou Senadora aqui, 
para mim, é o gesto mais importante deste mandato 
com o qual eu tenho a honra de representar o Rio 
Grande do Sul.

Quero agradecer os Senadores da minha Ban-
cada – Senador Pedro Simon e Senador Paulo Paim. 

Mas eu preciso também agradecer às mulheres 
que estão aqui, que V. Exª já registrou: Maria Teresa 
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Falcão, Presidente da Liga de Combate ao Câncer, Vera 
Lúcia Bezerra da Silva, Renata Luz, Maria Conceição 
Mafra, Larissa Bezerra, Ana Paula Soares, Thiago Tur-
bay, que representa a Presidente da Femama, Maira 
Caleffi, que tanto trabalhou nessa matéria. Agradecer a 
todos os internautas que nos ajudaram nessa missão. 
Agradecer, especialmente – ele foi referido aqui –, o 
Dr. Paulo Hoff, que teve uma atuação muito importan-
te para revelar, do ponto de vista médico, especialista 
que é em oncologia, a relevância da quimioterapia oral 
no tratamento dos portadores de câncer.

Nós estamos realizando aqui uma sessão que teve 
a colaboração da Câmara dos Deputados. De novo, 
quero renovar o agradecimento ao Senador Waldemir 
Moka, que foi o Relator original aqui na Comissão de 
Assuntos Sociais e, hoje, como Presidente da própria 
Comissão de Assuntos Sociais, por ter feito a relatoria 
final nesta tarde, que é uma conquista desta Casa. E 
quero compartilhar com todos os Senadores e Sena-
doras esta vitória conseguida, que mostra que, quando 
a gente quer, a gente consegue.

O trabalho, como disse o Senador Randolfe Ro-
drigues, é um trabalho de derrubar barreiras, o que é 
natural do processo legislativo e do processo democrá-
tico. Mas isso só foi possível graças ao apoio integral 
dos Presidentes das Comissões nesta Casa e também 
na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigada a todas as Srªs Senadoras e a 
todos os Srs. Senadores. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos à 
Senadora Ana Amélia pela oportunidade, mais uma 
vez, que concede ao Senado de votarmos hoje esta 
importantíssima matéria.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.232, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação em globo do Subs-
titutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa), da Senadora 
Ana Amélia, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias.

Sala das Sessões, em de de 2013. – Senadora 
Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a discussão, passa-se 
à votação do requerimento da Senadora Ana Amélia, 
que pede a votação em globo do substitutivo da Câ-
mara ao Projeto de Lei do Senado nº 352.

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

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

Aprovado o requerimento.
Votação do substitutivo da Câmara em primeiro 

turno, em turno único, melhor dizendo.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. (Palmas.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Mais uma vez, com os cumpri-
mentos à Senadora Ana Amélia.

Os pacientes passarão a ter acesso, em casa, 
de acordo com o projeto que o Senado aprova neste 
momento, a medicamentos que têm 54 indicações con-
tra vários tipos de câncer. Desta forma, os pacientes 
de diferentes tipos de câncer, como próstata, mama, 
colorretal, leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago 
e pele, poderão ser beneficiados.

Como se sabe, hoje, cerca de 40% dos trata-
mentos oncológicos empregam medicamentos de uso 
domiciliar em substituição ao regime de internação 
hospitalar ambulatorial.

Senador Alvaro Dias, Senador Ricardo Ferraço 
e Senador Walter Pinheiro.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma 
homenagem final à Senadora Ana Amélia, dizendo que, 
embora oficialmente isso não seja possível, extraofi-
cialmente nós passamos a denominar esta lei de Lei 
Ana Amélia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito bem indicada, Senador 
Alvaro Dias.

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, cumprimentando, evidentemente, a Senadora Ana 
Amélia pela oportunidade que ela nos dá em relação 
ao elevado alcance social deste projeto que acaba de 
ser aprovado, eu queria solicitar a V. Exª que não per-
dêssemos a oportunidade, nesta tarde, de avaliarmos a 
indicação também do Embaixador Ruy Carlos Pereira, 
um processo já pronto para ser deliberado pelo Plenário.

Fizemos uma sabatina com o Embaixador Ruy 
Carlos Pereira, que foi indicado pela Presidência para 
chefiar a Missão Diplomática da Venezuela.

Apelo a V. Exª para que nós possamos aproveitar 
o quórum elevado e apreciarmos a indicação desse ex-
traordinário Embaixador do corpo diplomático brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão 
de encaminhamento do Senador Ricardo Ferraço e 
vamos combinar com o Plenário.

Neste momento, nós poderemos fazer pelo me-
nos duas votações nominais. Se não houver objeção 
da Casa, nós vamos fazer o encaminhamento propos-
to por V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Senador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Eu queria 
apenas me somar às ponderações feitas pelo Senador 
Ricardo Ferraço. 

Como um Senador de Roraima, mais do que 
ninguém eu tenho interesse em que o Embaixador 
assuma logo, até porque é muito importante para as 
nossas relações com um país ao qual estamos colados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª tam-
bém o reforço, o apoio à proposta de encaminhamento 
do Senador Ricardo Ferraço. 

Eu queria comunicar à Casa que nós, hoje, ti-
vemos a oportunidade de participar da cerimônia de 
sanção da Lei que criou o Programa Mais Médicos.

Nós também já votamos, no Congresso Nacio-
nal, 75% dos royalties do petróleo para a educação e 
25%, para a saúde. 

Hoje mesmo, nós fizemos a terceira sessão de 
discussão do Orçamento Impositivo, já aprovado na 
Câmara dos Deputados. O Orçamento Impositivo, como 
todos sabem, vai ajudar no desenho do financiamento 
da saúde, que é uma das coisas mais cobradas pela 
sociedade brasileira. 

E vamos votar, também – nós estamos concluindo 
a tramitação –, mais recursos para o financiamento da 
saúde, quando apreciaremos a proposta Saúde+10, 
que foi apresentada e está em tramitação no Senado 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 15 da pauta:

MENSAGEM Nº 68, DE 2013

Mensagem nº 68, de 2013 (nº 309/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. RUY CARLOS PEREIRA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
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plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Bolivariana da Venezuela. 
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores, que teve como Relator 
o Senador Luiz Henrique. (Parecer nº 1.189, 
de 2013–CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós 

declaramos encerrada a discussão. 
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar. 

(Procede-se à votação.)

Nós estamos apreciando o nome do Sr. Ruy 
Carlos Pereira, que está sendo indicado para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da 
Venezuela. 

Senador Walter Pinheiro, com a palavra V. Exª. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-

no/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não há nenhum óbice a essa indicação, acho impor-
tante dizer. 

Mas eu queria chamar a atenção de V. Exª para 
o item anterior, o Item 11, porque nós fizemos na CCJ, 
Sr. Presidente, a pedido inclusive do Senador Vital do 
Rêgo no sentido de juntar... 

Nós temos diversos projetos que tratam do plano 
nacional de viação, e o que peço a V. Exª é a possibili-
dade da tramitação conjunta, para que nós possamos, 
de uma vez por todas, resolver essas pendências, já 
que existe uma dezena de projetos.

Se V. Exª pudesse acatar o nosso pleito seria im-
portante, porque tentaríamos resolver esse problema, 
já que, eu diria a V. Exª, é de baixa capacidade a re-
solução desses projetos, uma modificação no sistema 
viário nacional. Não temos acuidade, ou seja, um pare-
cer que olhe os problemas em cada um e tente dar um 
parecer no todo. Eu até brinquei com o Senador Vital 
do Rêgo e disse a ele que todo cascalho que havia na 
CCJ ele remetesse, para que pudéssemos trabalhar.

Então eu pediria a V. Exª que desse o mesmo tra-
to a essa matéria. Nós nos debruçaríamos sobre ela 
para ver exatamente onde não há colisão, o que efeti-
vamente já foi acatado em diversas questões, tanto no 
que diz respeito ao PAC quanto a outras modificações, 
e daríamos uma resposta definitiva, tirando completa-
mente mais de uma dezena de projetos, alguns deles 
até, Sr. Presidente, completamente inviáveis, outros já 
atendidos e outros com processo em curso.

Então, que V. Exª pudesse promover o que chama-
ríamos de uma verdadeira reaglutinação, para que nós 
pudéssemos apresentar o parecer sobre essa matéria.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, enquanto encaminhamos e proferimos a votação, 
permita-me fazer o registro de quão extraordinária foi 
a sabatina, na Comissão de Relações Exteriores, do 
Embaixador Ruy Carlos Pereira.

Semanalmente, cumprindo prerrogativa regimen-
tal e até constitucional, nós sabatinamos os embaixa-
dores que vão chefiar as nossas missões diplomáticas. 
E ao longo dos últimos meses foram muitos os embai-
xadores que passaram pela Comissão, apresentan-
do suas diretrizes, seus desafios. Mas a sabatina do 
Embaixador Ruy Carlos Pereira foi especial, porque 
para além do conteúdo, para além da sua capacidade 
intelectual e cultural, todos nós ficamos contagiados, 
na Comissão, pela disposição, pela emoção, pelo 
entusiasmo do Embaixador Ruy Carlos Pereira por 
chefiar a missão diplomática do nosso País na Vene-
zuela, trazendo a necessidade de construirmos uma 
pauta que possa trabalhar as agendas comuns entre 
o Parlamento brasileiro e o Parlamento da Venezuela, 
considerando os pontos comuns e as convergências 
que nós precisamos construir e evoluir na fronteira.

De modo que merece registro, e eu o faço em 
razão da excepcional sabatina do Embaixador Ruy 
Carlos Pereira, um dos melhores quadros do Itama-
raty, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Antes de encerrarmos a votação 
e proclamarmos o resultado, era importante dizermos 
que o Senador Walter Pinheiro propôs, por ocasião do 
Item 11º da pauta, que nós apreciássemos um reque-
rimento que pede a tramitação conjunta da matéria 
com outras matérias correlatas.

Se não houver objeção da Casa, nós vamos, em 
seguida, apreciar o requerimento do Senador Walter 
Pinheiro.

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 

RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu que-
ria, primeiro, encaminhar favoravelmente, apesar de o 
voto ser secreto. Registrar a nossa expectativa positiva 
pela competência do Embaixador Ruy Carlos Perei-
ra, que foi designado para a República da Venezuela. 
Nós somos vizinhos, somos parceiros da Venezuela, 
entendemos o momento de dificuldade em que vive a 
Venezuela, daí o papel importantíssimo do Embaixa-
dor Ruy neste trabalho.

Nós acompanhamos a sabatina do Embaixador, 
temos plena confiança no seu trabalho e estaremos 
acompanhando este trabalho, inclusive em parceria, 
para que nós possamos ter, cada vez mais, uma inte-
gração, o respeito e a participação do Brasil e da Vene-
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zuela principalmente da região da Amazônia ocidental. 
Portanto, nós vamos votar “sim”. 

E eu quero também, Sr. Presidente, aplaudir, 
como tantos fizeram aqui, registrar o meu apoio en-
tusiasta ao projeto de lei da Senadora Ana Amélia, 
que procura tratamento de câncer para aqueles que 
estão em planos de saúde. É um projeto, sem dúvida 
nenhuma, importantíssimo, um passo de justiça social 
que dá o Senado. E eu quero, votando favoravelmente, 
também aplaudir e enaltecer o trabalho da Senadora 
Ana Amélia nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando 
que os colegas ainda estão votando, eu gostaria de fa-
zer o registro do lançamento de uma revista lá no meu 
Estado, a Revista Bzzz, uma revista de variedades, mas 
que também traz informações sérias, importantes, que 
contribuem para fortalecer a imprensa do meu Estado.

A responsável por essa obra, uma revista muito 
bem encartada, com material de primeira, com profis-
sionais, jornalistas do Estado, que compõem seu cor-
po profissional, mas também de outros Estados... A 
responsável por essa magnífica publicação, que está 
no seu quarto número, uma publicação mensal, é a 
Jornalista Eliana Lima, do meu Estado, uma jornalista 
famosa, conhecida de todos, conhecida nacionalmente, 
que tem relevantes serviços prestados à imprensa do 
meu Estado, como grande jornalista que é na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem espírito 
inovador e trouxe essa contribuição que veio para ficar. 

Essa revista não circula só no Rio Grande do 
Norte. Ela também pode ser adquirida em Brasília, no 
Rio de Janeiro, em São Paulo, mas é uma revista con-
cebida e produzida genuinamente no nosso Estado.

Portanto, quero registrar no plenário desta Casa a 
nossa congratulação à iniciativa pioneira desta grande 
profissional que é a Jornalista Eliana Lima pela publi-
cação da revista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Braga, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi 
para falar pela ordem, primeiro para, apoiando as pa-
lavras do Senador Romero Jucá, parabenizar, tenho 

certeza, mesmo antes da abertura do nosso painel, a 
indicação do novo Embaixador na Venezuela, o nosso 
Dr. Ruy Carlos Pereira.

O fato, Sr. Presidente, é que acabamos de sair 
de uma reunião de Líderes da Câmara e Líderes do 
Senado com o Governo. Um importante acordo foi 
firmado com as Lideranças Partidárias da Câmara e 
com o Governo em torno da Proposta de Emenda à 
Constituição do Orçamento Impositivo. Chegamos a um 
entendimento para que possamos debater e aprovar 
no Senado – com a anuência, com a concordância, 
portanto, dos Líderes da Câmara –, uma mudança no 
texto, levando as emendas impositivas do Orçamen-
to para 1,2%, sendo 50% delas destinadas à saúde, 
como foi a emenda apresentada pelo Líder Eunício e 
por demais Senadores na CCJ.

Cinquenta por cento serão destinados à saúde 
para investimentos, inclusive custeio, à exceção de pes-
soal e encargos sociais, bem como os 15% da receita 
corrente líquida para saúde pública até 2018, dando 
um passo importante para o financiamento da saúde. 
São R$50 bilhões a mais para saúde.

Esse entendimento será, Sr. Presidente, materia-
lizado numa proposta de emenda. O texto está sendo 
finalizado e tenho certeza de que diversos Senadores 
apoiarão essa emenda para que possamos, no dia de 
amanhã, com a participação do Senador Vital do Rêgo, 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na 
parte da manhã, já deliberar sobre essas emendas, para 
que, no atendimento da aprovação do orçamento no 
calendário especial pelo Plenário desta Casa, talvez 
amanhã mesmo, à tarde, V. Exª receba o processado 
para que nós possamos votar no plenário desta Casa.

Acho que esta é uma informação importante para 
o País e para o Senado da República de que houve, 
finalmente, um entendimento entre Governo, lideranças 
partidárias da Câmara e lideranças do Senado, para 
que possamos encaminhar esta matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Quero cumprimentar o Senador 
Eduardo Braga por esse acordo, que é um acordo es-
tratégico, inteligente e insubstituível. É aquela máxima: 
o processo legislativo sempre aprimora, aperfeiçoa as 
matérias que estão em tramitação.

Na tramitação do orçamento impositivo, com 
esse acordo, nós vamos destinar 50% do orçamento 
impositivo para a saúde e resolver definitivamente, 
pelo menos dar um passo definitivo com relação ao 
financiamento da saúde como um todo. 

Nunca é demais lembrar que nós já votamos a 
destinação de 25% dos royalties do petróleo para a 
saúde.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana, Senador 
Waldemir Moka e Senador Inácio Arruda.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era 
apenas para cumprimentar todos os colegas. Estamos 
fazendo aqui mais uma indicação de um diplomata 
para representar o Brasil num país com o qual o Brasil 
mantém relações, mas não é qualquer indicação. Essa 
uma indicação que mereceu, como disse na época o 
Senador Ferraço, talvez uma das melhores sabatinas 
que já fizemos na Comissão de Relações Exteriores.

Não é sem razão. O diplomata Ruy Pereira – aliás 
alguns colegas poderiam ficar atentos – é um craque 
em articulação de eleição. Ele coordenou a eleição do 
José Graziano para a FAO e foi coordenador também 
da eleição do Embaixador Azevedo para a Organi-
zação Mundial do Comércio. É um dos quadros que 
conhecem profundamente as questões que estão na 
ordem do dia na América Latina e está indo para um 
posto estratégico, que é nos representar, representar o 
Brasil na Venezuela, país que nos dá a quarta melhor 
receita na relação comercial e tem um papel estraté-
gico na América do Sul.

Então queria só cumprimentar o Embaixador Rui 
Pereira. Estou certo de que vamos ter muitos avanços 
na relação Brasil e Venezuela com a sua indicação 
como Embaixador do Brasil naquele País.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 

– MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamen-
tavelmente, a minha fala é para trazer uma mensagem 
de pesar mesmo. 

Eu fui ontem, Sr. Presidente, ao sepultamento de 
um amigo muito querido, uma grande liderança que é 
o Deputado Federal Homero Pereira. Fui até Cuiabá. 
Fui prestar a minha última homenagem a esse amigo 
muito querido e que muito contribuiu, sobretudo para 
a agricultura e para a pecuária do nosso País. Ele era 
Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, hoje 
substituído pelo Deputado Luiz Carlos Hainze que tam-
bém lá esteve, juntamente comigo, para que a gente 
pudesse prestar essa homenagem. Encontrei lá os 
Senadores do Mato Grosso, Senador Pedro Taques, 
Osvaldo Sobrinho, até o Senador Jayme Campos e 
fomos, é claro, também recepcionados de uma forma 
muito amiga, muito solidária pelo Senador Blairo Maggi. 

Eu quero, em nome da esposa do Homero, D. 
Irene, dizer do meu sentimento pessoal, mas, mais 
do que isso, do sentimento de todos os seus colegas 
que, tenho certeza, foram Deputados Federais com 
esse extraordinário companheiro que foi e que sempre 
será Homero Pereira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 

SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Quero também 
cumprimentar os nossos colegas que estão atuando 
na discussão e no debate sobre o orçamento imposi-
tivo, na busca da solução mais ajustada, mais correta 
para o Congresso Nacional. Mas quero fazer uma re-
ferência especial, Sr. Presidente, sobre a indicação do 
Embaixador Ruy Carlos para a Venezuela.

Eu tenho a opinião de que se trata de uma indi-
cação destacada, feliz da nossa Presidenta da Repú-
blica e do Itamaraty para um posto muito importante do 
Brasil, é um novo país dentro do Mercosul já há muito 
relacionado com o Brasil, mas novo no Mercosul, é um 
dos articuladores com o Brasil na Unasul, na Celac.

Então, acho que o nosso papel ali é muito espe-
cial e, portanto, a indicação teria que ser de alguém 
que tivesse uma atuação destacada como o Embai-
xador Ruy Carlos, cuja atuação nós acompanhamos 
em Montevidéu, mas não só em Montevidéu, a sua 
atuação e a sua articulação no trabalho que o Brasil 
realizou para conquistar a vaga na OMC, que não foi 
um trabalho de um ou de dois, mas entre estes estava 
Ruy Carlos com o seu trabalho eficiente diuturno para 
poder garantir ali a nossa vitória. 

Quero fazer esse destaque da escolha da Pre-
sidente da República em relação ao Embaixador Ruy 
Carlos Pereira para a Venezuela.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB 
– SC. Sem revisão do orador.) – Sr, Presidente, quero 
me associar às palavras do Senador Waldemir Moka. 

Acabo de receber a notícia do Deputado Homero 
Pereira, Presidente da Frente Parlamentar da Agricul-
tura, com grande pesar.

Durante a tramitação do Código Florestal o Se-
nador Jorge Viana e eu, que fomos Relatores, tivemos 
oportunidade de ter um diálogo intenso, produtivo, efi-
ciente, com aquele que representava naquele processo 
legislativo, o setor rural, o setor agropecuário.
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Portanto, é com muito pesar que evoco a figura 
extraordinária do Deputado Homero Pereira.

Mas peço a palavra, Sr. Presidente, também para 
solicitar a V. Exª que reinclua na pauta das sessões 
plenárias do Senado o Projeto de Emenda Constitu-
cional nº 35, de 2011, com o qual procuro viabilizar um 
processo de agilização da aprovação congressual dos 
atos internacionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós comunicamos à Casa que 

já realizamos a quinta sessão de discussão dessa pro-
posta e vamos pautá-la, Senador Luiz Henrique, para 
os próximos dias. Logo mais, eu, exatamente, darei a V. 
Exª o dia em que essa matéria será incluída na pauta 
na próxima semana.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação 
e proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM: 63; NÃO: 5.

Nenhuma abstenção
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 

Ruy Carlos Pereira para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Bolivariana da Venezuela.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:

Nós vamos realizar a última votação nominal do 
dia, apreciando a Mensagem nº 79.

MENSAGEM Nº 79, DE 2013

Mensagem nº 79, de 2013 (nº 341/2013 na 
origem), pela qual a Presidente da República 
submete à apreciação do Senado a indicação 
do Sr. FLAVIO MAREGA, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério 

das Relações Exteriores, para exercer o car-
go de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto 
à República do Iêmen.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, que teve como 
Relator o Senador Armando Monteiro. (Parecer nº 
1.190, de 2013 – CRE.)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, pela 
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria que registrasse o meu voto 
nas votações anteriores. O meu voto foi “sim”, Sr. Pre-
sidente, com o meu Partido. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satis-
fação, a manifestação do Senador Magno Malta.

Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 

GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para comunicar que nós – Senador Lindbergh, Sena-
dor Inácio Arruda e eu – estivemos há pouco com o 
Ministro Mercadante para arrumarmos uma solução 
para o problema da Universidade Gama Filho, que 
está praticamente com suas portas quase fechando. 

Pedimos a intervenção do Ministério porque são 
16.500 alunos, hoje, que ficariam realmente desam-
parados. 

Então, nós estamos travando algumas estratégias 
até no campo jurídico para que isso não aconteça. Eu 
queria deixar registrado o empenho, em nome dos Se-
nadores, que estamos fazendo para que não aconteça 
isso com a Universidade Gama Filho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/

PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, muito 
obrigado. Eu quero aqui também deixar registrado o 
meu pesar e o luto em que o Estado de Mato Grosso se 
encontra desde o dia de domingo, quando nós perde-
mos o grande companheiro Homero Pereira, que lutou 
bravamente, lutou de forma incansável contra um cân-
cer que, desde o mês de fevereiro, março, o acometeu.

Homero foi uma pessoa muito importante para o 
nosso Estado, importante para a agricultura brasileira 
também, já que ele iniciou a sua atividade como Parla-
mentar vindo direto da roça, de cima de um trator, para 
ser deputado estadual, para defender os agricultores 
do Estado de Mato Grosso e o agronegócio. 

Posteriormente, ele foi nosso Presidente da Fede-
ração da Agricultura no Estado; também foi secretário 
de Agricultura, no período em que eu fui Governador; 
Deputado Federal e Presidente da Frente Parlamentar. 
Então, um grande Parlamentar, um grande homem que 
deixa a sua esposa, a D. Irene, a sua filha, Joice, e o 
seu filho, Homero Junior, que darão sequência naqui-
lo que Homero vinha fazendo não só na vida privada. 
Tenho certeza de que outros ocuparão o lugar dele 

na política e darão sequência ao grande trabalho que 
ele vinha fazendo.

Então, Presidente, eu quero deixar registrado o 
nosso pesar, e que fique nos Anais desta Casa não 
só a minha fala, como a do Senador Moka, a do Se-
nador Senador Luiz Henrique e as de tantos outros 
que aqui já se manifestaram a respeito desse assunto, 
como os Senadores do Estado de Mato Grosso, Pedro 
Taques e também Osvaldo Sobrinho, Senador Jayme 
Campos, que esteve conosco lá juntamente com De-
putados estaduais, Federais e o Deputado Heinze, que 
esteve conosco também no velório do nosso querido 
Homero Pereira.

Então, fica meu registro, meu lamento e meu pe-
sar pelo seu passamento, mas tenho certeza de que a 
luta do Deputado Homero continuará, e nós estamos 
na trincheira para isso.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Blairo 
Maggi e prorrogamos de ofício a sessão para concluir-
mos a nossa Ordem do Dia.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Senador Petecão...

Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
apenas para consignar na votação anterior – eu estava 
em audiência – o voto favorável à indicação do Em-
baixador e para recomendar à Mesa... A sonorização 
do plenário está muito baixa. Quem fica nesta parte 
do plenário tem muita dificuldade de ter uma audição 
clara, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifesta-
ção do Senador Cássio Cunha Lima.

Agradecemos a V. Exª.
Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 

– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, é no sen-
tido de pedir, mais uma vez, a contribuição da Mesa. 

Nós votamos aqui, na semana passada, na se-
mana retrasada, salvo engano, o projeto que trata do 
adicional de fronteira. Lá na nossa região, tive uma 
reunião com os agentes da Polícia Federal. Esse pro-
jeto precisa ser regulamentado – é baixar um decreto, 
para que possa entrar em vigor.

Nós entendemos que esse projeto é de fundamen-
tal importância, principalmente para nós que estamos 
lá naquela região de fronteira. Hoje esse adicional é 
um incentivo muito grande, para que possamos atrair 
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uma mão de obra melhor de agentes, ali, para aquela 
região – não só agentes da Polícia Federal, mas tam-
bém agentes da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal 
da Receita Federal.

Então, estou pedindo aqui o apoio da Mesa Dire-
tora, para que possamos sensibilizar o Governo para 
tomar as medidas cabíveis, para que ele possa entrar 
em vigor o mais rápido possível.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, obrigada. Que-
ro aqui aproveitar este momento para fazer um apelo aos 
nossos colegas, Senadores e Senadoras. A Comissão de 
Direitos Humanos fará amanhã, às 8h30 da manhã, um 
esforço concentrado, para que possamos limpar a pauta.

Estamos com muitos projetos terminativos, de 
interesse dos nossos colegas, Senadores e Senado-
ras. Há projetos de autoria de praticamente todos os 
Senadores que compõem a nossa Comissão.

Então, peço aqui o empenho, para que amanhã 
possamos fazer esse esforço concentrado. Será às 
8h30 da manhã, na sala 7, Ala Alexandre Costa.

Então, solicito aqui... 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 

Pela ordem, Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 

– Às 8h30 da manhã, Senador Mozarildo. Às 8h30 da 
manhã, na sala 7, na Ala Alexandre Costa.

É um esforço concentrado, Sr. Presidente, da 
Comissão de Direitos Humanos, para que possamos 
realmente limpar a nossa pauta e colocar os projetos 
terminativos, para que possam caminhar com os pa-
receres da Comissão de Direitos Humanos.

É isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Queríamos também aproveitar a oportunidade 

para comunicar à Casa que nós estamos ultimando a 
preparação para a definitiva regulamentação do tra-
balho escravo. Quando nós votamos essa matéria na 
Comissão de Constituição e Justiça, ficou estabeleci-
do que, em 30 dias, uma comissão iria regulamentar 
o que seria trabalho escravo. Essa matéria já está pra-
ticamente pronta para votação.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero 
apenas me associar ao pedido do Senador Petecão a 
respeito da necessidade da regulamentação do proje-

to aprovado, já convolado em lei, que cria o adicional 
de fronteira. 

Mato Grosso tem 750km de fronteira seca com 
a Bolívia, e os servidores públicos federais precisam 
desse adicional.

Cumprimento o Senador Petecão por trazer esse 
tema, que é importante para o serviço público nacional.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nos agradecemos a V. Exª.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Eu queria pedir a V. Exª o apoio para 
votação do Requerimento nº 1.223, Senador, que está na 
pauta de hoje, que é para desapensamento de um proje-
to do Senador Luiz Henrique que tem grande impacto na 
questão federativa também. Então, se puder ser votado 
esse requerimento, seria oportuno, caro Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, eu queria 
só tentar combinar com o Plenário um procedimento. É 
que, numa sessão da semana anterior, ficou estabelecido 
com os Líderes partidários que nós não votaríamos, até 
fazermos um acordo, os projetos de desapensamento. 
Não é o caso do requerimento de V. Exª, mas alguns re-
querimentos atrasam a tramitação dos projetos. Eu peço 
a V. Exª para que nós possamos, em conversa com os 
Líderes partidários, acertar o dia para a inclusão desse 
requerimento na pauta. Eu pessoalmente terei muita sa-
tisfação de encaminhar uma solução para apreciarmos 
rapidamente o requerimento que V. Exª sugere.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Casualmente, esse requerimento foi apresentado na 
quinta-feira à noite, antes da comunicação dessa decisão 
acordada entre os Líderes a respeito dos requerimentos 
para desapensamento. De qualquer modo, entendo as 
razões das Lideranças e acho oportuno também para 
maior celeridade na tramitação dessas matérias. 

De qualquer modo, renovo a relevância disso, por-
que é um projeto do Senador Luiz Henrique, o Projeto nº 
335, a que me coube a relatoria. Ele está na CCJ, e eu 
vou, então, providenciar conversar com os Líderes para 
verificarmos as condições de um entendimento e de uma 
aprovação rápida desse desapensamento, Presidente.

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-

ria/PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Ana Amélia.
Quem sabe amanhã mesmo nós possamos já 

apreciar esses requerimentos.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 

resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 63; NÃO, 5.

Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 
Flávio Marega para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativa-
mente, junto à República do Iêmen.

Será feita a comunicação à Presidente da Re-
pública.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1/2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1/2008 (nº 7.299/2006, na Casa 
de origem, do deputado Beto Albuquerque), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 

Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós combinamos sobre o item 
11, a pedido do Senador Walter Pinheiro, não havendo 
objeção da Casa, de votar o requerimento de sua au-
toria, que pede que tramitem conjuntamente as maté-
rias correlatas ao Plano Nacional de Viação, que, com 
a aprovação do requerimento, passa a ser apreciado 
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento do Senador Walter 
Pinheiro.

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos votar, como com-
binado com os Líderes partidários, os requerimentos 
que não são de desapensamento.

Eu sugiro que nós possamos votar esses reque-
rimentos em globo, Senador Mário Couto, se não hou-
ver, evidentemente, objeção da Casa.

São exatamente o item 19 e o item 20.

São os seguintes os itens

Item 19:

REQUERIMENTO  
Nº 1.168, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.168, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nº 554, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (determinação do 
prazo para prisão em flagrante).

Item 20:

REQUERIMENTO  
Nº 1.208, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.208, de 2013, do Senador Francisco Dor-
nelles, solicitando que, sobre os Projetos de 
Lei da Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que 
tramitam em conjunto, além das comissões 
constantes dos despachos, seja ouvida tam-
bém a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cria a área de proteção ambiental 
da Serra da Canastra).

Votação dos requerimentos.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

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

Aprovado o requerimento do item 19.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comis-

são de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 
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E, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Inter-
no, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

E sobre o item 20, as matérias retornam ao exa-
me da Comissão de Assuntos Econômicos e seguem, 
posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e, nos termos do art. 49, inciso I, do Regi-
mento Interno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agora, nós só temos as vo-
tações nominais de PEC. Como não há acordo para 
avançarmos nessas votações, nós vamos encerrar a 
Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador 
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da re-
solução administrativa expedida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de Deputa-
dos Federais, Estaduais e Distritais.
Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Wellington Dias, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo 
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio 
Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio Ar-
ruda, José Pimentel, Luiz Henrique, Romero 
Jucá e Pedro Taques.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

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

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Recurso nº 16, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Pe-
rondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providên-
cias (desobriga as entidades filantrópicas da 
área de saúde de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de 
assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
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to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 -Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-

nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

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

18 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves, 
como primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 

MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Ilustre Presidente Renan Calheiros, Srªs e 
Srs. Senadores, há cerca de um ano e meio, no início 
do ano passado, lembro-me, Senador Pedro Taques, 
de que vim a esta tribuna dar as boas-vindas ao Go-
verno Federal e, em especial, à Senhora Presidente 
da República ao mundo das privatizações. Foi no mo-
mento em que se anunciou a privatização de três ae-
roportos brasileiros.

Pois bem, devo hoje, Srªs e Srs. Senadores, dar 
as boas-vindas à Presidente da República ao mundo 
das privatizações, agora, no setor do petróleo. E talvez 
não seria favor algum o Governo do PT poder orgulhar-
-se de dizer que fez a maior privatização de toda a his-
tória brasileira. Mas o fez, Sr. Presidente, com atraso, 
com enorme atraso, que custou muito caro ao Brasil.

Mas merece aqui uma rápida consideração a ca-
pacidade que tem o atual Governo de comemorar fatos 
que ele próprio cria. Em qualquer lugar do mundo, Se-



74736 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

nador Petecão, seria muito curioso alguém comemorar 
com extremo ufanismo uma vitória de um leilão com 
apenas um participante e sequer com um centavo a 
mais ou, no nosso caso, uma gota a mais de óleo. Algo 
absolutamente inusitado que só o espaço institucional 
da 16ª cadeia de rádio e televisão convocada no es-
paço de dois anos e nove meses aceitaria.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, a joia da coroa, 
o bilhete premiado, como alguns governistas se refe-
riam ao pré-sal, hoje pertence, em parte, a empresas 
privadas. Não contesto isso; era o caminho natural. 
Mas eu tenho que saudar desta tribuna a conversão 
tão rápida do PT às privatizações.

Mas devo dizer das oportunidades perdidas, Srªs 
e Srs. Senadores. Sabe muito bem o Senador Requião, 
que estuda e conhece profundamente o assunto, e mes-
mo tendo algumas divergências de posição, acho que 
concordamos com o essencial: a má condução desse 
processo e as perdas extraordinárias que teve o Brasil.

A grande verdade é que, de 2007 até o ano de 
2012, quando foi feita a 11ª rodada de concessões, o 
Brasil ficou paralisado, Senador Flexa. Foram R$300 
bilhões de investimentos da indústria de petróleo sem 
que R$1,00 sequer viesse para o Brasil, porque o Go-
verno Federal se preocupou por um viés absolutamente 
ideológico, a meu ver, mudar o sistema de concessões, 
que vinha dando certo, para o sistema de partilha de 
resultados, para mim, ainda duvidoso.

Exatamente nesse período de cinco anos foi que 
avançou, por exemplo, nos Estados Unidos, a tecnologia 
para a exploração de gás de xisto, ou, neste mesmo 
período, outras bacias petrolíferas foram identificadas 
na costa da África e no Golfo do México, obviamente 
tirando do Brasil aquele bilhete premiado daqueles cinco 
anos em que éramos, efetivamente, a mais importante 
opção de investimentos. O resultado mais claro disso 
foi a não presença, a ausência nesse leilão de algu-
mas das mais importantes petroleiras de todo o mundo.

É importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, nós avaliarmos aqui o exato momento em que o 
Governo do PT realiza esse leilão, se é que assim ele 
pode ser chamado. Ele é realizado no momento em 
que a Petrobras registra perdas de 34% no seu valor 
de mercado; em que o seu endividamento, ilustre Líder 
Mário Couto, saltou de R$49 bilhões, desde 2007, para 
simplesmente R$176 bilhões. Mais do que triplicou o 
endividamento da Petrobras. Segundo a Merrill Lyn-
ch, é hoje a empresa não financeira que tem o maior 
endividamento dentre todas as empresas do universo.

E a Petrobras, a nossa Petrobras teve o cons-
trangimento de ver comemorados os seus 60 anos 
com o rebaixamento de sua nota de crédito feita pela 
agência Moody’s.

Esses são apenas alguns exemplos da forma 
equivocada, a meu ver, com que o Governo do PT 
conduziu o processo de privatização da Petrobras. 
Mas existem outras questões que aqui precisam ser 
resgatadas porque contra a história e contra os fatos, 
Sr. Presidente, ninguém briga.

Foi em 1997, com a Lei do Petróleo – o Senador 
Dornelles se lembra muito porque atuou muito também 
na sua discussão e elaboração –, que nós tivemos os 
mais vigorosos avanços e investimentos em partici-
pação do setor privado no setor de petróleo nacional.

E, principalmente, foi o período em que nós saí-
mos de uma participação no PIB de algo em torno de 
2% do setor de petróleo para alguma coisa em torno 
de 12%, exatamente após a Lei do Petróleo de 1997, 
que contou com objeção e oposição profunda daque-
les que hoje estão no Governo Federal, quando vimos 
nossa produção de petróleo saltar de 870 mil barris 
diários para perto de 2 milhões.

Foi nesse período que as participações governa-
mentais de apenas R$200 milhões elevaram-se, dez 
anos depois, para cerca de R$15 bilhões. E esse mo-
delo, fundado, construído e elaborado no governo do 
PSDB, permitiu o crescimento dos investimentos em 
exploração e produção de US$4 bilhões para US$25 
bilhões – cerca de cinco vezes mais – apenas no ano 
de 2010.

Faço apenas esse registro, porque a propagan-
da oficial que certamente está vindo aí nos levará à 
conclusão de que foi o Governo do PT que descobriu 
o pré-sal. Nada disso. Ele foi descoberto a partir dos 
investimentos e da administração profissional da Pe-
trobras a partir do ano de 1997 e a partir da nova Lei 
de Petróleo, que possibilitou a parceria com inúmeros 
investidores estrangeiros.

Portanto, Sr. Presidente, nós temos que come-
morar, sim, uma nova etapa na exploração de petró-
leo nacional. Gostaria, como muitos brasileiros, de ter 
visto um leilão; um leilão que ocorreria muito provavel-
mente se nós tivéssemos aí, novamente, o modelo de 
concessões. No modelo de concessões – e me refiro, 
Senador Dornelles, apenas em relação à 11ª rodada, 
agora, feita em maio deste ano –, sobre os bônus de 
assinatura, o ágio superou 620%, com 64 empresas 
inscritas.

Isso, por si só, é uma demonstração muito clara 
de que, ao invés de uma grande e ufanista comemo-
ração a que assistimos hoje – a meu ver, com mais 
uma abusiva convocação de cadeia de rádio e televisão 
pela Senhora Presidente da República, desvirtuando 
aquilo que prevê a Constituição Federal –, nós temos 
é que lamentar o tempo perdido, a incapacidade que 
tivemos de garantir credibilidade às ações do Gover-
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no e, obviamente, de estimular que novos parceiros 
pudessem vir.

Com muito prazer, eu dou um aparte ao ilustre 
Senador Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP – 
RJ) – Sr. Senador Aécio Neves, eu gostaria de dizer 
a V. Exª que eu considerava que, com as condições 
estabelecidas pelo Governo para fazer o leilão de Li-
bra, pelo modelo de partilha, que nenhum consórcio 
seria constituído e que ninguém faria qualquer tipo de 
lance. Eu fiquei surpreso! Apareceu um consórcio e 
fez o lance mínimo, motivo de festa e salvação para 
um modelo arcaico, ultrapassado e estatizante, que é 
o modelo de partilha. Mas acho que o resultado desse 
leilão é uma indicação muito importante para o Governo 
de esse ter sido o primeiro e último a ser feito dentro 
desse regime de partilha. O Governo deve ter coragem 
de reconhecer que a adoção do regime de partilha foi 
o maior erro de política energética feito neste século 
e foi um atraso enorme para o desenvolvimento do 
País. O Governo deve pensar que, nos próximos lei-
lões, deve abandonar o sistema de partilha e adotar 
o sistema de concessão, que trouxe excelentes resul-
tados para o crescimento da produção de petróleo no 
Brasil. Muito obrigado.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Agradeço a V. Exª. Concordo plenamente com 
a observação que traz o experiente Senador Dornelles.

Cada vez, para mim, Senador Dornelles, fica 
mais claro o objetivo fundamental desse leilão, feito às 
pressas, sem que houvesse espaço e tempo de con-
vencimento de outros atores importantes do setor do 
petróleo. O grande vencedor desse leilão, a meu ver, 
ilustre Senador Agripino, a quem ouvirei, com prazer, 
em seguida, foi o Ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga, que não poderá apresentar os índices de inflação 
próximos ao centro da meta; ao contrário, continuarão 
margeando o teto da meta como, aliás, vem ocorrendo 
em todo o Governo da Presidente Dilma e ocorrerá até 
final de seu Governo; que não poderá apresentar um 
crescimento minimamente razoável e digno para uma 
economia pujante como a brasileira. No período da 
atual Presidente, se as expectativas do próprio Banco 
Central se confirmarem, vamos crescer menos de um 
terço do que crescerá, em média, a América do Sul. 
Talvez possam poupar o Governo e o próprio Ministro 
da Fazenda, com esse leilão, de mais uma necessidade 
de enormes maquiagens ou alquimias fiscais para dis-
farçar o não cumprimento de nosso superávit primário.

Quem ganha com isso é apenas o Ministério 
da Fazenda e o Ministro Guido Mantega que, com os 
R$15 bilhões de bônus de assinatura que receberá, 
permitirá que não tenhamos, novamente, um tão triste 

resultado em nossas contas fiscais. Essa, a meu ver, 
foi a prioridade, mas quem perde com isso é o Brasil, 
os brasileiros e as futuras gerações

Ouço, com prazer, o Senador Agripino Maia, e, 
em seguida, meu Líder, Aloysio Nunes.

O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) 
– Senador Aécio, eu gostaria de dar algumas modes-
tas contribuições ao rico pronunciamento de V. Exª. Em 
primeiro lugar, deixar claro ao Brasil que o pré-sal foi 
descoberto graças à quebra do monopólio do petró-
leo, que foi feita pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que instituiu o regime de concessões, que 
possibilitou, com a quebra do monopólio, investimen-
tos maciços de capital privado, nacional e internacio-
nal, e que produziu, em curto e médio prazo, a meta 
atingida de um milhão de barris de petróleo por dia. 
Então, esse mérito – é preciso que o Brasil todo sai-
ba – vem do governo passado também. O pré-sal foi 
descoberto por conta da quebra do monopólio, do re-
gime de concessões, e se descobriu o pré-sal. Muito 
bem. O Governo atual resolveu trocar o que deu certo 
por uma aventura. A concessão deu certo, não há dú-
vida nenhuma. É o aproveitamento do capital privado, 
nacional e internacional, para investimentos pesados, 
porque investimento para gerar petróleo é investimento 
pesado. E aí é onde entra a minha preocupação. Qual 
é a conquista que o Governo exibe? Qual é o troféu 
que o Governo exibe? Exibe, com muito ufanismo, a 
conquista de não ter sido deserto o leilão. É do que 
ele está se ufanando, ele ter tido um participante do 
leilão. Um! Quando as concessões normalmente po-
deriam ter 10, 15, 20, 30 participantes, esse a duras 
penas. A Petrobras sendo obrigada a participar com 
40%. Porque ninguém me diz que não, mas a Shell e 
a Total, que são empresas holandesa e francesa, só 
participaram do risco na medida em que a Petrobras 
apresentasse um risco igual ao deles. Aí eles meteram 
a colher deles. Foi uma espécie de coisa obrigada e 
foi o preço que o Brasil pagou para usar o regime de 
partilha. Para que regime de partilha? Senador Aécio, 
todo mundo sabe que o Brasil, em matéria de inves-
timento, é uma Nação capenga. Quando é para fazer 
transposição do São Francisco, Ferrovia Norte-Sul, 
rodovia A, B, C, modernização de porto e aeroporto, 
o Governo é capenga, é ruim de percentual do PIB 
para investimento e é lerdo na execução de obras. O 
que aconteceu? Vamos falar português claro. Esse in-
vestimento do pré-sal é um dos maiores investimentos 
pelos próximos anos, no mundo inteiro. Agora, a cargo 
de quem está esse investimento? Quarenta por cento 
da Petrobras, uma empresa que está descapitalizada, 
com as ações desvalorizadas, porque foi usada politica-
mente para conter a inflação. E entregaram a ela, que é 
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uma estatal brasileira, a responsabilidade de carregar 
40% do investimento do pré-sal, que é um dos maio-
res investimentos do mundo. O Brasil, que é um país 
péssimo de investimento, por um modelo equivocado, 
obriga a Petrobras a fazer 40% desse investimento. 
Vai dar em quê? Queira Deus que eu esteja errado, 
vai dar em frustração, porque eles insistem em não 
apostar no que já deu certo. Ainda bem que fizeram o 
prosseguimento da política econômica de Fernando 
Henrique, com o tripé, e que produziu aquilo que Lula 
conseguiu colher. Mas eles começam a enveredar cada 
vez que passam por caminhos errados, equivocados, e 
a nossa obrigação é bater forte nisso porque o nosso 
País, o deles e o nosso, é o Brasil, e nós queremos 
é que o Brasil dê certo, mas, do jeito que vai, não vai 
dar certo. Cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento 
oportuno que faz. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) 
– Agradeço a V. Exª, que conhece profundamente o 
assunto. Faço apenas um rápido registro, enfatizando 
o que disse V. Exª em relação à Petrobras. 

A própria Agência Nacional de Petróleo já prevê 
que o próximo leilão de partilha do pré-sal ocorrerá a 
partir daqui a três anos. E ocorrerá muito além se con-
tinuar o atual modelo. Por quê? Porque a Petrobras não 
terá condições, sei lá, sequer de participar com os 40% 
devidos desse leilão de agora. Como poderá pensar 
em participar daqui a dois anos, se fosse necessário 
e estratégico para o Brasil fazer outros leilões? Eu não 
sei se daqui a dez anos o petróleo terá, relativamente, 
a mesma importância que tem hoje porque já não tem 
a mesma que tinha há dez anos. 

Então, é uma questão extremamente grave, uma 
grande aventura ideológica, que traz riscos profundos 
à Petrobras, que paga o preço, Senador Agripino, pela 
má condução da política econômica, que levou ao re-
crudescimento da inflação. E, obviamente, a partir de 
uma ação do Governo junto à Petrobras e a partir do 
controle do preço da gasolina, a empresa perde valor 
de mercado, perde competitividade, e agora é sangra-
da pela necessidade de fazer investimentos para os 
quais ela não se preparou ou o Governo não deixou 
que se preparasse.

Senador e ilustre Líder Aloysio Nunes, é com 
muita alegria que o ouço. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Aécio Neves, eu on-
tem tive oportunidade de, de bate pronto, ainda sem os 
dados que vieram a lume depois de transcorridas algu-
mas horas após o leilão, para fazer um pronunciamento 
com a profundidade e a riqueza de dados que V. Exª 
hoje oferece ao Senado, na sua condição de Presidente 
do PSDB e de Senador. Mas o que chamou a minha 

atenção, Sr. Presidente, foi o fato de a Presidente ter 
comemorado um fracasso – e eu creio que a expres-
são, a metáfora é absolutamente apropriada, um furo 
n’água. Porque leilão, V. Exª sabe, seja um leilão de 
um campo de petróleo, seja um daqueles leilões nas 
humildes quermesses das cidades do interior, onde se 
arremata um frango, uma perna de leitoa, pressupõe 
disputa, pressupõe competição. Esse foi o anti-leilão. 
Previa-se a participação de 40 empresas. No final, ape-
nas um consórcio. E o resultado da falta de competição 
foi que nós tivemos esse consórcio vencedor formado 
a fórceps, às pressas, na marra, obrigando a Petrobras 
a assumir uma participação maior do que aquela que 
ela terá já dificuldade em assumir, dos 30% legais, e 
arrematado o maior campo de petróleo já descoberto 
no Brasil pelo preço mínimo. Eu não sei quais serão 
as mudanças no modelo, mas, seguramente, meu caro 
Aécio Neves, o próximo leilão ocorrerá sob o comando 
de um novo governo. Mudará o modelo? Não sei. Mas 
mudará o governo, com certeza.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) 
– Agradeço a V. Exª. O que eu posso dizer é que, num 
governo do Partido de V. Exª, a Petrobras será nova-
mente privilegiada pela meritocracia no seu comando. 
Não se subordinará a interesses circunstanciais de 
governo e nem entrará nessa disputa ideológica que 
tanto mal vem fazendo ao País. Nós precisamos re-
estatizar a Petrobras, entregar novamente a Petrobras 
aos brasileiros e aos seus interesses.

Ouço, com alegria, o ilustre Líder Mário Couto. 
Em seguida, o Senador Flexa.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Senador Aécio Neves, primeiro, quero lhe dizer que 
foi, na verdade, um desastre o que aconteceu nessas 
concessões da Petrobras. E uma vergonha, meu querido 
Líder Aécio Neves. A Presidenta Dilma teve a coragem 
de falar, em rede nacional, ao País inteiro, como se es-
tivesse comemorando algo importante para a Nação 
com o desastre que aconteceu. Outrora, o PT criticava 
Fernando Henrique Cardoso por fazer privatizações. 
Mas o Presidente Fernando Henrique Cardoso nunca 
colocou o Exército na rua. Nunca! E fazia tempo que 
o Brasil não via essa cena. Força Nacional e Exército 
Brasileiro na rua, meu caro Líder Aécio Neves, para 
conter a vontade popular. Para conter a vontade po-
pular! A dívida da Petrobras – V. Exª aí falou na dívida 
líquida –; a dívida bruta da Petrobras é de R$249 mi-
lhões, uma empresa praticamente falida, Presidente. 
Sabe por quê, meu caro Líder? Porque, para conter a 
inflação, a Presidenta Dilma compra gasolina cara lá 
fora e vende barata aqui dentro. Porque perdeu o fio da 
meada de conter a inflação brasileira; endivida e mata 
a Petrobras para que a inflação não corroa o País e a 
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renda dos brasileiros. Para quem viu, Senador Aécio, 
a fala da Presidenta na televisão, com certeza, se for 
brasileiro nato, se for brasileiro de coração, deve ter 
ficado envergonhado da fala da Presidenta. E eu sou 
mais duro: do cinismo com que falou a Presidenta do 
Brasil, principalmente. Quando se jaz a confiabilidade 
da população brasileira, recorre ao Exército para poder 
fazer um leilão e uma concessão. Meus parabéns pelo 
seu pronunciamento na tarde de hoje.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Agradeço mais uma vez a contribuição de V. 
Exª e lembro que o Partido ao qual V. Exª pertence, o 
nosso PSDB, inclusive em razão de outro eleitoreiro 
pronunciamento que foge à liturgia que o cargo presi-
dencial recomenda, o PSDB recorreu à Justiça Elei-
toral e apresentou aqui no Congresso uma proposta 
que foi aceita pelo Relator Raupp, a qual vamos re-
apresentar no retorno daquela minirreforma política 
apresentada pelo Senador Jucá, que cria regras mais 
rígidas, já que aquelas estabelecidas na Constituição 
para a convocação de cadeia de rádio e televisão têm 
sido permanentemente afrontadas pelo atual Governo. 

Agradeço a proposição de V. Exª e agradeço 
também o aparte que ouço agora do ilustre Senador 
Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Senador Aécio Neves, V. Exª ocupa a tribuna nes-
te início de noite de hoje não só como Senador, mas 
como Presidente do PSDB também. E V. Exª faz um 
pronunciamento da maior importância à Nação brasilei-
ra. O que nós vimos, de ontem para hoje, é o Governo 
festejar uma vitória de Pirro. O Governo esperava que 
houvesse uma disputa entre pelo menos 40 empre-
sas que se diziam interessadas em extrair o petróleo 
do pré– sal, e o que nós vimos, lamentavelmente, foi 
apenas um consórcio dando o piso mínimo para ficar 
com o direito de explorar. A Petrobras, com as dificul-
dades todas por que passa, sem recursos para novos 
investimentos, há seis anos não se faziam leilões para 
exploração de petróleo... O aumento dessa produção 
ocorreu nos governos do PSDB. Nesses dez anos de 
Governo do PT, a Petrobras só fez perder valor de mer-
cado, só isso o que fez, teve uma administração que a 
deixou totalmente cambaleante. A atual administração 
tenta corrigir, mas, lamentavelmente, não consegue. O 
Ministro Guido Mantega anuncia como sendo alvissa-
reira a notícia de que vão entrar 15 bilhões de recursos 
no Tesouro e que não entrará dinheiro público! Como 
não vai entrar dinheiro público? Lógico que vai, só a 
Petrobras vai ter que pôr 6 bilhões, ou a Petrobras já 
não é mais uma empresa pública? Aí é preciso que 
ele diga que ele quer privatizar a Petrobras, porque aí, 
sim, não vai entrar dinheiro público na operação. Mas, 

Senador Aécio, quero festejar o pronunciamento de V. 
Exª para alertar a Nação brasileira, mostrar a todos 
os brasileiros o que este Governo do PT fez ao longo 
desses dez anos. Qualquer indicador que se tenha vai 
mostrar que é tão pequeno... A Presidenta não tem 
nada para mostrar à Nação, que ela está indo agora 
inaugurar creche, porque ela não tem o que fazer, não 
tem o que mostrar à Nação. Outro dia eu desafiei: “Mos-
tre-me uma grande obra estruturante, uma sequer do 
Governo do PT. Eu quero uma”. Ninguém me mostra, 
não existe. Então, agora, além de inaugurar conjunto 
de setecentas, mil casas, como ela foi ao Pará inau-
gurar um conjunto de mil e duzentas casas, vai agora 
inaugurar duas creches, uma virtual e outra presen-
cial. Quero parabenizar V. Exª, Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Agradeço a V. Exª. Seria correto, Senador Flexa, 
até se justificada fosse essa convocação de mais uma 
cadeia dessas, uma sexta cadeia de rádio e televisão, 
que ela, de público, pudesse agradecer ao Presidente 
Fernando Henrique ou ao PSDB, por terem aprovado a 
Lei do Petróleo, de 1997, que possibilitou a descoberta 
do pré-sal – essa foi a herança bendita do governo do 
PSDB. Ou, talvez, ter aproveitado o pronunciamento 
para explicar por que, em nenhum dos anos de governo 
do PT, a meta de exploração de petróleo será cumpri-
da; ou explicar – e V. Exª se lembrará bem disso aqui 
– mais aquela grande e competente jogada marque-
teira de 2006 da nossa autossuficiência do petróleo, 
conduzida pelo ex-Presidente da República, que não 
se confirmou. Hoje, o próprio Governo Federal admi-
te a possibilidade dessa autossuficiência para, quem 
sabe, o final desta década. Portanto, o descompasso 
entre aquilo que se diz e aquilo que se faz será, cer-
tamente, no momento certo, cobrado pelos brasileiros.

Ouço, com muita alegria, o ilustre Governador e 
Senador Cássio Cunha Lima.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – 
PB) – Senador e Presidente Aécio Neves, cumprimento-
-o pela oportunidade do pronunciamento e, de forma 
modesta, vou tentar incorporar alguns outros aspectos 
que ainda não foram abordados no pronunciamento de 
V. Exª. Lembro dos pequenos investidores, dos brasi-
leiros que, com o seu Fundo de Garantia, ou mesmo 
dos funcionários da Petrobras que, estimulados no 
passado para adquirir ações da empresa, acreditaram 
nas promessas do Governo, tiraram a sua poupança 
pessoal, o seu próprio Fundo de Garantia, investiram 
na Petrobras. E, hoje, o resultado estamos vendo com 
o despencar constante das ações na Bolsa de Valores 
pela gestão temerária que a companhia vem recebendo, 
descapitalizada que está e sendo chamada...

(Soa a campainha.)
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O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – ... para contribuir com a realização do superá-
vit primário. Não vamos esquecer que a contabilidade 
criativa do Governo Federal, já no ano anterior, não 
conseguiu fazer aquilo que é basilar numa gestão fiscal 
minimamente responsável, que é o superávit primário. 
Fizeram uma química contábil para cobrir o déficit pri-
mário de R$20 bilhões no exercício findo. Agora, com 
a realização do leilão, um leilão monocrático onde não 
houve disputa – já foi destacado aqui –, os R$15 bilhões 
arrecadados servirão para, mais uma vez, falsear o 
superávit primário de um País que caminha para uma 
situação de extrema gravidade fiscal pela irresponsa-
bilidade da gestão que ora o Brasil possui nessa área.

Portanto, fica a minha modesta colaboração ao 
sempre oportuno, brilhante e competente, com a visão 
de Brasil moderno que tem V. Exª, de um País que pre-
cisa avançar rumo ao seu desenvolvimento, em defe-
sa dos pequenos investidores que estão acumulando 
prejuízos por terem acreditado nas promessas falsas 
do Governo de investir na Petrobras, que tem uma ges-
tão, repito, temerária e também de mais uma química 
que se faz para se cumprir o mais básico dever fiscal 
que é o superávit primário. Não sabemos como o Bra-
sil poderá sobreviver por muito mais tempo com uma 
gestão tão desastrada como a que temos na atualida-
de, e o preço a ser pago no futuro será extremamente 
alto. Talvez seja V. Exª o responsável para equalizar o 
País num futuro muito breve.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Agradeço a V. Exª. Apenas registro que esse 
meu pronunciamento é quase que um libelo em defesa 
da Petrobras e do resgate da Petrobras e, na verdade, 
sua entrega, como disse, aos verdadeiros donos que 
são os brasileiros.

Portanto, dou a palavra agora, para um comple-
mento, ao Senador Francisco Dornelles e, em seguida, 
ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP 
– RJ) – Senador Aécio Neves, faço votos – e o faço 
do fundo do coração – que o Ministério da Fazenda 
não adote, em relação à Libra, o mesmo caminho que 
tem adotado em outras situações, ou seja, o Ministério 
entra no mercado tomando dinheiro emprestado, pa-
gando selic, passa o dinheiro para a Petrobras e, com 
o dinheiro que recebe do Governo, ela paga o próprio 
Governo. Espero que isso não ocorra em relação ao 
bônus de assinatura.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – É um alerta extremamente importante e ab-
solutamente justificável, porque essa transferência, a 
meu ver, abusiva de recursos do Tesouro para bancos 

estatais e para empresas estatais é algo extremamente 
preocupante e esse alerta deve ser...

(Soa a campainha.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – ...permanentemente feito por todos nós.

Vejo aqui que o Presidente já cobra pelo final do 
meu tempo, mas dou a palavra, com satisfação, ao ilus-
tre Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, encerro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 
– SP) – Prezado Senador Aécio Neves, noto que V. Exª 
tem uma postura crítica em relação às decisões toma-
das pela Presidenta Dilma. Quero, em primeiro lugar, 
fazer um agradecimento pessoal a V. Exª e aproveito 
para fazer a todos os Senadores, pois V. Exª, como 
os demais 80 Senadores, colegas nossos, assinaram 
a carta que sugeri seja encaminhada à Presidenta 
Dilma – espero entregá-la amanhã, pessoalmente – 
com respeito à perspectiva de uma renda básica de 
cidadania, de como criar um grupo de trabalho que vá 
estudar as etapas na direção...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 
– SP) –...daquilo que foi aprovado por todos os mem-
bros do Congresso Nacional, sancionada há quase 10 
anos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas 
pondero que os resultados colocados pela Presidenta 
Dilma no pronunciamento de ontem justificam que ela, 
como Presidente da Nação brasileira, tenha colocado os 
resultados tão significativos desse leilão. Ela ressaltou: 
“Nos próximos 35 anos Libra pagará US$270 bilhões 
em royalties, US$736 bilhões a título de excedente em 
óleo sobre o regime de partilha; US$15 bilhões pagos 
com bônus de assinatura do contrato; mais de US$1 
trilhão, e, por força de lei, esses recursos serão apli-
cados sobretudo em educação, 75%; 25% em saúde 
e 85% de toda a renda a ser produzida no campo de 
Libra vai pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. 
Ainda hoje, na cerimônia, no Palácio do Planalto, do 
Programa Mais Médicos, disse a Presidenta Dilma que 
o fato de haver uma parceria com empresas privadas 
como a Shell, a Total e empresas chinesas, a CNOOC 
e CNPC, que são empresas estatais da China, significa 
que há um respeito à parceria com essas empresas, 
mas isso está longe de ser uma abertura de privatiza-
ção total. É apenas uma parceria onde os parceiros 
terão uma participação...

(Interrupção do som)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...de contribuição relativamente modesta, 
mas extremamente importante do ponto de vista da 
tecnologia e de tudo aquilo que pode advir dessa par-
ceria com empresas de outros países da Europa e da 
Ásia. Mas acho importante que tenhamos este debate 
aqui no Senado Federal. Avalio que poderemos ter no 
Brasil um avanço extraordinário de crescimento eco-
nômico graças ao petróleo do pré-sal. O Presidente 
Lula costumava dizer: “Parece que Deus é brasileiro, 
veio morar no Brasil e ajudou a Petrobras a encontrar 
petróleo no fundo do Oceano Atlântico, na camada 
pré-sal. Mas, certamente, isso também se deveu aos 
esforços de todos aqueles que trabalham na Petrobras 
desde o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e dos anteriores. Nesse sentido, V. Exª tem 
razão. É preciso reconhecer todos aqueles que con-
tribuíram para que a Petrobras tivesse um desenvol-
vimento tecnológico que permitiu essas descobertas 
no campo de Libra e outros. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) 
– Agradeço, ilustre Senador Eduardo Suplicy. Compre-
endo aqui as suas posições em relação à Petrobras, 
ao seu corpo técnico, aos investimentos que fez no 
passado e que nos trouxeram até aqui. Há, hoje, uma 
absoluta convergência entre nós. 

Concordo, inclusive, na asserção final de V. Exª 
de que “Deus é brasileiro”. Eu, assim como o Senador 
Dornelles, devotos de São Francisco de Assis, acredi-
tamos muito nisso. Mas, em relação à Petrobras, Deus 
está um pouco em falta, Senador Eduardo Suplicy. 
Nós precisamos rapidamente do seu retorno para que 
recuperemos os 34% do valor que a empresa perdeu 
apenas a partir de 2007, que a transformou na hoje 
empresa não financeira mais endividada do mundo, que 
viu o seu endividamento passar de 49 bilhões para 176 
bilhões. Essas, sim, seriam talvez razões suficientes e 
justificáveis para que a Presidente da República con-
vocasse uma cadeia de rádio e televisão e justificasse 
aquilo que o Senador Cássio chamou aqui, adequada-
mente, de gestão temerária da Petrobras. 

Eu não precisaria aqui usar tons oposicionistas, 
mas reitero aquilo que disse inicialmente, até porque 
não sei se V. Exª já estava em plenário me dando a 
honra de ouvir o meu tão despretensioso pronuncia-
mento, mas a Petrobras viu serem comemorados os 
seus 60 anos de existência tendo a sua nota de crédito 
rebaixada pela agência Moody’s. 

Trago aqui considerações nas quais acredito, 
Senador Eduardo Suplicy. Reconheço as posições de 
V. Exª, das quais divirjo, até porque acredito que, no 
modelo anterior ou no modelo existente não utilizado 
para esse leilão, um modelo de concessões, nós po-

deríamos ter, no mínimo, a mesma rentabilidade, mas 
certamente com outros parceiros e, quem sabe, com 
ágio no bônus de assinatura que nós não tivemos até 
aqui, já que se trata de uma reserva absolutamente 
especial. 

Então, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Se-
nadores, este é um debate que vai ainda permanecer, 
seja no Senado, seja em fóruns mais especializados. 
Mas faço aqui votos de que o Governo possa rever esta 
prática, o sistema utilizado até aqui, que teve como prio-
ridade, na minha avaliação, sim, garantir recursos para 
o cumprimento do superávit primário, já que as outras 
metas estabelecidas pelo Governo, seja a inflação na 
meta ou, principalmente, um crescimento mais robusto 
do PIB, não irão, mais uma vez, acontecer neste ano. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
agradeço a participação de todos que me apartearam 
e que lustraram este meu pronunciamento. 

Eu acredito que o Governo, como disse o Senador 
e Líder Aloysio Nunes, comemorou, com o ufanismo 
de sempre, um enorme fracasso.

Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – 
AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Pela ordem, Senador Benedi-
to de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, no decorrer da Ordem do Dia, eu estava tratando 
de assunto relacionado com a Comissão de Agricultura 
junto ao Ministério da Agricultura. Por essa razão, não 
participei das votações nominais. 

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. 
Exª que, se aqui estivesse, votaria favoravelmente ao 
que ficou decidido.

Essa é a minha justificativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – A Mesa registrará a as suas 
colocações, Senador.

Há requerimentos sobre a mesa para votação.
O Senador Ricardo Ferraço apresentou o Reque-

rimento nº 1.218, de 2013, solicitando, nos termos do 
art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da 
Casa no período de 28 de outubro a 1º de novembro 
do corrente, para participar de visitas às empresas 
vinculadas ao Programa de Desenvolvimento de Sub-
marinos (Prosub), na França.
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Nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento 

Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorá-

vel oferecido à matéria pela Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na 
forma regimental. 

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Em votação o Requerimento nº 
1.218, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço.

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

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – A Senadora Vanessa Grazziotin 
apresentou o Requerimento nº 1.221, de 2013, por 
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regi-
mento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos 
da Casa, no período de 16 a 22 de novembro de 2013, 
para participar das Reuniões da Conferência das Partes 
da Convenção– Quadro da Organização das Nações 
Unidas sobre Mudanças do Clima – COP 19 –, na ci-
dade de Varsóvia, na Polônia, conforme indicação da 
Presidência do Senado Federal. 

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

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Seguindo nossa lista de ora-
dores...

Pela ordem, Senador Armando Monteiro. 
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 

Força/PTB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, para uma breve comunicação.

Agradeço a V. Exª 
Eu queria fazer referência, Sr. Presidente, a uma 

audiência que mantive hoje com o Ministro dos Trans-
portes, o nosso eminente ex– Senador César Borges, 
para tratar de uma das mais antigas reivindicações do 
meu Estado, a pavimentação da BR-110, que corta 
uma parte expressiva do sertão do meu Estado, par-
ticularmente o Sertão de Itaparica e o Sertão Central, 
na ligação entre as cidades de Petrolândia e Ibimirim.

Essa estrada se encontra numa situação deplo-
rável que reclama, há muito tempo, uma intervenção 
do Governo Federal.

Eu queria registrar a sensibilidade do Sr. Ministro 
e as providências que ele já recomendou que fossem 

adotadas em duas frentes. Primeiro, uma medida de 
caráter emergencial, que se destina à recuperação da 
estrada, envolvendo serviços de terraplanagem e de 
colocar, assim, nessa via, nas condições em que está, 
uma recuperação. E, finalmente, a recomendação para 
que seja incluído no edital que será publicado breve-
mente e que vai contemplar todo o trecho da BR-110, 
desde o Estado da Bahia até o interior do meu Estado.

Eu quero fazer esse registro, por entender que 
é absolutamente importante para essa região de Per-
nambuco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Muito bem, Senador Armando 
Monteiro.

Na sequência dos oradores inscritos, nós temos: 
Pedro Simon, que não se encontra; Rodrigo Rollem-
berg, que não se encontra; Pedro Taques, que não se 
encontra; Humberto Costa, que não se encontra; Ana 
Amélia, também não; Paulo Bauer, também não. 

Em permuta com o Senador Cícero Lucena, Se-
nador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.

Enquanto o Senador se encaminha, vamos a 
mais uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Senadora Ana Amélia apre-
sentou o Requerimento nº 1.225, de 2013, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, nos dias 14 e 15 de novembro de 2013, para 
participar da Audiência Parlamentar Anual da União 
Interparlamentar das Nações Unidas, na cidade de 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, conforme indicação 
da Presidência do Senado Federal.

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

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – A Presidência encaminhará os 

votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O requerimento que acaba de 
ser lido será encaminhado à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.237, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento, para que tenha tramitação autônoma, do 
Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Comple-
mentar, que estabelece normas gerais sobre plano, 
orçamento, controle e contabilidade pública voltadas 
para a responsabilidade no processo orçamentário e 
na gestão financeira e patrimonial, altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
fim de fortalecer a gestão fiscal responsável e dá outras 
providências, que se encontra tramitando em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nos 150/2005; 90, 
180, 298, 414 e 540/2007; 66, 72, 265 e 482/2008; 
12, 128, 175, 229, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 
e 507/2009; 21, 75, 538 e 719/2011; 113, 135, 376 e 
382/2012, todos complementares, haja vista o projeto 
versar sobre matéria diversa dos demais projetos a ele 
apensados, pois, ainda que trate da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, seu escopo é distinto das proposições 
apensadas.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – O requerimento que acaba de 
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Com a palavra, o Senador Ro-
berto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Senador Acir Gurgacz, em primeiro 
lugar, eu quero fazer um apelo ao Presidente da Câ-
mara, Henrique Alves, para que atenda o pedido das 
Lideranças e coloque o projeto, aprovado à unanimi-
dade pelo Senado da República, de direito de resposta 
em pauta, coloque em votação.

Eu tenho notícias de que há uma grande pressão 
dos grandes meios de comunicação, das televisões 
para que o projeto não vá ao plenário e não seja vota-
do. Esse projeto é importantíssimo para a democrati-
zação da comunicação no Brasil e é, de certa forma, 
um antídoto contra qualquer tipo de censura, uma vez 
que o direito de resposta, estabelecendo o contraditó-
rio, acaba com essa história de censurar a imprensa, 

mas coloca a imprensa no devido lugar em relação à 
sua responsabilidade.

Eu quero, apesar de o Governo já ter festejado o 
resultado do leilão de Libra, continuar o debate sobre 
o leilão, e não como um oposicionista, mas como um 
brasileiro que quer evitar um desastre.

O meu pronunciamento de hoje se suporta num 
trabalho do Consultor Legislativo da Câmara dos De-
putados, o Sr. Paulo César Ribeiro Lima. 

Eu passo, sem mais delongas, a esse texto, a 
essas críticas e à análise econômica do famoso leilão, 
que não houve. É como, Senador Humberto Costa, a 
viúva Porcina, que foi sem nunca ter sido. 

Na verdade, não houve leilão, pois não houve 
concorrência. Ninguém quis oferecer mais ex-
cedente em óleo para a União e, ainda assim, 
correr o risco de perder a disputa. A Petrobras 
para arrefecer os “nacionalistas” aumentou a 
participação de 30% para 40%, os chineses, a 
Total e Shell acharam melhor dividir o grande 
tesouro de Libra e ficar, cada um, com 20%, 
sem correr risco. Afinal, 20% de um tesouro 
é, também, um tesouro.
Ficou bom para todo mundo, menos para o 
povo brasileiro, pois 41,65% não é o exce-
dente em óleo mínimo para a União. Com o 
petróleo a US$60 por barril e produção média 
dos poços de 4 mil barris por dia, o excedente 
em óleo da União é de apenas 9,93%; com o 
petróleo a US$80 por barril, o excedente será 
de 15,2%. Ou seja, o risco é todo do Estado 
brasileiro; os contratados sempre ganham.
Em 2009, o Campo de Marlim pagou uma 
participação especial de 30,7%. Se o Campo 
de Marlim operasse nos termos do edital do 
regime de partilha de Libra, o excedente em 
óleo seria de 9,93%. O regime de conces-
são pagaria três vezes mais que o regime de 
partilha de Libra. Ressalte-se, contudo, que 
os royalties do regime de partilha (15%) são 
maiores que na concessão (10%). No entanto, 
no cômputo geral, o regime de partilha pode 
pagar menos para o Estado brasileiro que o 
regime de concessão, em função do desem-
penho de poços e de preços.
Na verdade, tecnicamente, o edital de Libra é 
muito ruim. [É ruim mesmo.]
A Noruega já arrecada duas vezes mais que 
o Brasil no regime de concessão e, provavel-
mente, vai continuar arrecadando duas vezes 
mais que no regime de partilha.
O grande derrotado no leilão de Libra é a edu-
cação e a saúde, pois agora fica difícil saber 
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quanto essas áreas vão receber. Os recursos 
para educação e saúde vão depender muito 
da produção média dos poços e do preço do 
petróleo no mercado internacional. 
O regime de concessão era ruim – eu, pes-
soalmente, sempre achei que a União devia 
explorar diretamente o petróleo brasileiro. E 
não me venham com essa conversa de falta 
de recursos para um país que pretende ser 
– e é realmente – o sexto Produto Interno do 
mundo, tendo ultrapassado a Inglaterra.
O regime de concessão era muito ruim em 
termos de arrecadação estatal, mas era, pelo 
menos, consistente tecnicamente. 
Libra certamente pagaria uma participação 
especial próxima de 40% da receita líquida, 
pois vão ser produzidos, no mínimo, oito bi-
lhões de barris no período do contrato, o que 
gerará uma produção média da ordem de um 
milhão de barris/dia. No regime de partilha, o 
percentual do Estado pode variar de 9,93% a 
45,56%, o que representa [logicamente, Sena-
dor Suplicy] uma média de 27,8%. Esse per-
centual é muito menor do que o percentual da 
participação especial no regime de concessão.
O propalado percentual de 75% de receita lí-
quida para o Estado é irreal, basta analisar o 
balanço da Petrobras em relação ao Imposto 
de Renda e à Contribuição Social Sobre o Lu-
cro Líquido, a famosa CSLL.
No ano de 2012, a Petrobras pagou R$15,6 
bilhões em royalties; R$15,9 bilhões de parti-
cipação especial e R$4,85 bilhões em Imposto 
de Renda e em CSLL.
Se os 75% de Libra fossem verdade, o campo 
de Lula, que vai gerar uma participação espe-
cial próxima de 40%, sem nenhum risco para 
a União, pois não depende da produção mé-
dia dos poços e do preço do petróleo, deverá 
gerar mais de 75%, já que a Petrobras tem 
uma participação bem maior que em Libra e 
a participação especial garantida.
Em síntese, Lula deve gerar mais arrecadação 
para o Estado brasileiro que Libra. 
Dá para acreditar nisso? 

Essa é a constatação do nosso técnico, da Câ-
mara Federal, Paulo César Ribeiro Lima, Consultor 
Legislativo.

Se o regime de concessão é muito ruim – e é 
ruim, porque nós devíamos estar explorando 
isso diretamente –, o edital de Libra consegue 
ser ainda pior; só que o regime de concessão 

foi concebido pela direita e o regime de partilha, 
pela esquerda. A verdadeira esquerda deveria 
defender o monopólio executivo da União ou a 
contratação da Petrobras como prestadora de 
serviços em Libra. Só assim teríamos receitas 
estratégicas para as áreas sociais.
Em 2012, a receita operacional líquida da Pe-
trobras com a produção de petróleo e gás na-
tural foi da ordem de R$150 bilhões e o pa-
gamento de royalties, participação especial e 
Imposto de Renda, CSLL, foi de 36,5 bilhões. 
Assim, o retorno por barril para o Estado bra-
sileiro, em 2012, foi de 24,2%. Na Noruega, 
Senador Sérgio Souza, esse retorno é, em 
média, de 80%.
Haja Imposto de Renda e CSLL para elevar o 
retorno do barril do Estado brasileiro de 24,2% 
para uma participação governamental de 75%.

Eu peço à Mesa que incorpore ao meu pronun-
ciamento uma tabela que o nosso Paulo César Ribeiro 
junta a esse processo e que, evidentemente, eu não 
vou ler no plenário.

Acrescentando aos dados dessa tabela, sempre 
é bom lembrar que o ICMS, a Cide e o PIS/Cofins são 
pagos pela sociedade brasileira. A Petrobras simples-
mente repassa para os preços. Ela é simplesmente 
uma repassadora, Senador Suplicy, desses recursos, 
desses tributos.

Na verdade, o Imposto de Renda e a CSLL 
não são pagos por campo. No balanço, as 
empresas utilizam todos os artifícios contá-
beis imagináveis e inimagináveis para pagar 
menos tributos. Daí a famosa frase de que 
são tão somente os assalariados que pagam 
corretamente o Imposto de renda.
Os “vencedores” do leilão de Libra vão usar ar-
tifícios contábeis semelhantes aos da Vale, por 
exemplo, que tem uma lucratividade enorme 
no setor mineral e paga baixíssimos valores 
de Imposto de Renda e CSLL. A participação 
governamental teórica é acima de 32% na 
Vale e, na prática, é abaixo de 8%, ou seja, 
quatro vezes menor. O lucro líquido e o cus-
to dos produtos vendidos da Vale, mostrados 
[numa tabela que eu quero que seja incorpo-
rada também ao meu pronunciamento e publi-
cada nos Anais da Casa] não têm nada a ver 
com a rentabilidade nas jazidas de minério de 
ferro em produção. Balanço e demonstração 
de resultado são, sem sombra de dúvida, um 
mundo rigorosamente à parte.
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Mas, no papel e no discurso, é fácil. Aceitam tudo. 
Quem quiser acreditar em Papai Noel que acredite nos 
dados colocados pela nossa Magda Chambriard e pela 
nossa Graça Foster e repetidos, em comunicação na-
cional, pela nossa Presidente da República.

Eu insisto nesse processo, porque nós temos 
ainda ações tramitando em juízo. Não conseguimos as 
liminares. Parece-me lógico que não tenhamos conse-
guido porque colocamos as ações em juízo em cima do 
leilão. Mas nós podemos voltar atrás nesse processo. 
Nós podemos evitar que se assinem os contratos de 
Libra e que o Estado brasileiro assuma diretamente a 
exploração desse petróleo.

Eu não vou entrar na linha do discurso do Pre-
sidente do PSDB, Aécio Neves. Não, não vou. Eu 
quero que o petróleo seja brasileiro, que a Petrobras 
seja renacionalizada, mas nós nos encontramos, Se-
nador Aécio, na crítica. A concessão é melhor do que 
essa participação bolada pela Magda Chambriard e a 
Agência Nacional de Petróleo. Não tem pé nem cabe-
ça esse leilão.

Como demonstra o Paulo César Ribeiro Lima, 
nós, nos preços de 60 e 80, vamos ter é um fracasso 
absoluto na rentabilidade que, provavelmente, no que 
se refere a royalty, podia começar daqui a dez anos. 
Mas os preços de petróleo tendem a cair. Os Estados 
Unidos estão tentando derrubar a luta do Iraque, es-
tão comprometendo do petróleo da Líbia. Todo o jogo 
norte-americano é um jogo contra a Opep para derru-
bar o preço. E daí o desastre será definitivo.

Eu trabalho muito na internet e no Twitter. Cerca 
de 50 seguidores meus saíram da minha twitline por-
que fiz algumas críticas ao leilão de Libra. Muito pouco, 
Senador Wellington, para os mais de 34 mil e poucos 
que me seguem. Entendam que a função de um Se-
nador não é louvar e laurear o que está errado, mas 
fazer com consciência crítica para correção dos erros. 
E, afinal, o que resta desse leilão de Libra são os R$15 
bilhões, que não serão exatamente R$15 bilhões com 
os R$6 bilhões da Petrobras; são R$9 bilhões para o 
superávit primário.

Não tem sentido esta aventura. Muito mal as-
sessorada a Presidente da República. E não seria eu, 
depois de 72 anos de vida e uma militância política de 
décadas que ia me calar em fazer a crítica corretiva 
deste engano em que a Presidente da República está 
colocando a política de petróleo do Brasil.

Eu concedo um aparte ao primeiro aparteante 
que solicitou, Senador Randolfe Rodrigues, e, em se-
guida, ao Senador Aécio Neves.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Gover-
no/PSOL – AP) – Senador Requião, o bom também de 
um debate, o importante em um debate é nós manter-

mos a posição quando temos convicção dela. Desde 
o início deste, eu fiquei convencido da minha posição, 
primeiro por acreditar nela e, segundo, pelas minhas 
companhias. Estivemos juntos, eu, V. Exª e o Senador 
Simon, quando da ação que impetramos na Justiça 
Federal contra esse leilão. E estivemos juntos na críti-
ca. Mas também fiquei feliz – confesso que fiquei feliz 
– nos últimos momentos, na sexta-feira, em termos 
manifestações que coincidem com a nossa na crítica 
ao leilão. No jornal O Estado de S. Paulo, da última 
sexta-feira, li, do Sr. José Serra, a seguinte crítica: “É 
absurdo Libra ficar com o governo chinês.” E continua:

O ex-governador de São Paulo, José Serra, 
disse ontem considerar um “absurdo” a pos-
sibilidade de a exploração do campo de Libra 
ficar nas mãos da China. Empresas estatais 
daquele país devem participar do leilão, mar-
cado para segunda-feira.
Para Serra, é preferível que as atividades do 
campo ficassem com a Petrobras. O ideal, para 
ele, era que o leilão trouxesse grupos globais 
“competitivos” com o governo brasileiro […]

Vejam, há, inclusive, uma inversão de valores, 
porque na campanha presidencial… Eu estava reven-
do os vídeos do segundo turno da Presidente Dilma 
dizendo claramente e assegurando que as nossas 
reservas do pré-sal não seriam leiloadas, não seriam 
privatizadas, inclusive aludindo e dizendo que seria o 
candidato Serra o responsável pela privatização. E eu 
vejo a declaração, no jornal O Estado de S. Paulo de 
sexta-feira, de José Serra, dizendo que era preferível 
– diante da posição que nós estamos defendendo se-
ria preferível – que a Petrobras fizesse a exploração. 
E que é o correto. É a posição que defendemos. Nós 
temos uma posição clara. Nós somos contrários tan-
to ao modelo de concessão que foi defendido aqui…

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então o que vimos foi a reversão da 
posição da Presidente Dilma e a conversão do Serra 
a uma posição mais nacionalista.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Gover-
no/PSOL – AP) – Perfeitamente. Nós somos contrários 
tanto ao modelo da concessão quanto ao modelo da 
partilha. O modelo da partilha que foi executado... Essa 
história da partilha é a privatização envergonhada, é 
a privatização com medo de dizer que é privatização, 
mas é privatização também. E é privatização aos inte-
resses estatais chineses. Veja, no final, o que resultou: 
um consórcio das empresas Shell, Total e da empresa 
chinesa. Agora, o que vai acontecer com esse consór-
cio? O consórcio para a exploração de Libra, o con-
sórcio com a Shell, a Total e com a empresa chinesa 
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irá ao mercado financeiro para obter recursos para a 
exploração de Libra, para depois obter a certificação 
do petróleo existente. Ou seja, eles irão ao mercado 
financeiro para fazer algo, Requião, que nosso querido 
Hildo Sauer chama de “cumprir o papel de office boy 
da Petrobras”, que fará parte do consórcio, na verdade, 
para avalizar a exploração do consórcio internacional. 
Para isso, para ser office boy, seria melhor, como diz 
o Serra, convertido agora, como você diz, deixar que a 
nossa Petrobras, com a tecnologia que tem, com o aval 
que tem, com a certificação que tem no mercado finan-
ceiro internacional, fizesse diretamente a exploração.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Quando li as declarações do meu ami-
go José Serra, tive a impressão de que ele tinha sido 
objeto de um estalo parecido com o do Padre Vieira. 
Ele tinha sido, da noite para o dia, convertido para uma 
posição mais nacionalista. Mas, de qualquer forma, fa-
zer um leilão para uma privatização que teve origem 
nos contratos de risco, ou seja, procurar o que já foi 
achado é absolutamente incompreensível. E a impres-
são que fica é de que nossa Presidente Dilma, a Srª 
Graça Foster e a nossa Magda Chambriard vestiram 
a burca para fazer uma privatização encabulada e mal 
sucedida, seguramente.

Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG) 

– Eu cumprimento V. Exª, Senador Roberto Requião, 
por trazer, com a inteligência de sempre, luz a um de-
bate tão relevante para o Brasil, permitindo-me cum-
primentar antes o ilustre Senador Randolfe, que me 
antecedeu em seu aparte, agradecendo, em nome de 
meu companheiro José Serra, as homenagens feitas, 
numa demonstração de que nem tudo está perdido e 
o Brasil encontrará em nós muita convergência sobre 
as questões que realmente interessam aos verdadei-
ros brasileiros. O Senador Requião, aqui externa a sua 
posição. Temos divergências em relação a qual deveria 
ser o melhor instrumento para a exploração do pré-sal, 
mas temos coincidido as nossas idéias ou temos tido 
convergência de opiniões no essencial. E algo salta aos 
olhos neste momento. Além do equívoco, a meu ver, 
na nossa avaliação, do estabelecimento desse novo 
sistema de partilha para a exploração do pré-sal, temos 
certamente uma grande convergência em relação à má 
gestão da Petrobras. A Petrobras, extremamente apa-
relhada pelo Governo, perdeu, como tive oportunidade 
de dizer agora há pouco, mais de 30% do seu valor 
de mercado. Não somos sequer a maior petroleira da 
América do Sul; a colombiana já nos passou. Seu en-
dividamento mais que triplicou a partir do ano de 2007, 
transformando-a na mais endividada empresa não fi-
nanceira do mundo. E o resultado é o seu rebaixamento 

por parte de agências internacionais. Isso é apenas 
um arcabouço, é apenas a moldura para demonstrar 
que, infelizmente, a boa gestão, o olhar claro no futuro 
e os interesses efetivos das próximas gerações não 
são prioridades do atual Governo. Eu concordava com 
V. Exª, antes que subisse à tribuna, que a prioridade 
absoluta para que esse leilão fosse feito dessa forma, 
com um resultado que considero pífio, foi exatamente 
permitir que o Ministro Guido Mantega tivesse mais 
R$15 bilhões para disfarçar também, mais uma vez, o 
não cumprimento das metas fiscais estabelecidas no 
início do ano. Na verdade, é mais uma vez a Petrobras 
ajudando o Governo a corrigir a má gestão da política 
econômica. Cumprimento V. Exª, que – repito – traz 
mais uma vez luz a um debate de tamanha relevância.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Aécio, o problema da Petrobras, 
de endividamento, decorre mais dos grandes investi-
mentos que ela fez. Pessoalmente acredito que, a partir 
do próximo ano, esse endividamento se dissolva com 
os sucessos das pesquisas das novas frentes abertas. 
Fundamental é defender o monopólio do petróleo para 
o Brasil. Pouco me importa se é de uma empresa pri-
vada ou de uma empresa pública. Públicas e privadas, 
as empresas foram criadas para resolver problemas 
da administração, problemas da vida do homem sobre 
a terra, produzir mercadorias e serviços.

Eu acredito, no entanto, que o monopólio é bom 
para o Brasil, ainda é bom para o Brasil agora...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ...até porque a Petrobras terceiriza 
muitos dos seus serviços.

O Brasil podia contratar a Petrobras, impedir os 
lucros exagerados aumentando royalties e aumentan-
do a tributação e nós teremos, aí sim, dinheiro para 
educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para 
investimento. Eu acho que nós estamos meio sem 
direção. E os ventos não ajudam os navios que não 
conhecem o seu rumo. Nós estamos meio perdidos 
nesse processo todo. 

E outra coisa que precisa acabar – pessoalmen-
te tenho autoridade para dizer isso, porque critico O 
Globo, os jornais – é achar que tudo que eles dizem 
significa um erro contra o País. Não existe, como di-
zia Gramsci, o canalha absoluto. Ninguém se acredita 
um canalha, As pessoas procedem conforme as suas 
circunstâncias. E eu acho que nesse momento a crí-
tica de direita e de esquerda ao leilão de Libra é uma 
crítica necessária e apropriada. 
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Senador Suplicy, com o máximo prazer lhe con-
cedo um aparte. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Fiz questão, Senador Roberto Requião, de 
ouvir a sua avaliação baseada num dos consultores do 
Congresso Nacional. Acho que é importante que pos-
sam, inclusive o Governo e pessoas como a Presidenta 
da Agência Nacional do Petróleo, a Presidenta Graça 
Foster, voltar aqui ao Senado Federal para examinar 
as críticas de V. Exª, do Senador Aécio Neves, de todos 
que aqui formularam críticas. Quando a Presidenta Dil-
ma falou que, pelos resultados do leilão, 85% de toda a 
renda a ser produzida no campo de Libra vai pertencer 
ao Estado brasileiro e à Petrobras e que isso é bem 
diferente da privatização que ela pretendeu, foi uma 
parceria com essas empresas como a Total e a Shell 
e as duas empresas estatais chinesas, que ali estarão 
contribuindo com tecnologia e obviamente com mais 
recursos. Mas, em certo momento, V. Exª mencionou 
que da mesma maneira que a Companhia Vale do Rio 
Doce nem sempre paga o imposto de renda devido, 
essas empresas também não o fariam. Mas permita 
V. Exª que eu observe o seguinte: se a Petrobras terá 
uma interação de tal ordem nesse empreendimento em 
Libra, ela certamente saberá com profundidade qual 
é a rentabilidade que não apenas ela, mas as empre-
sas parceiras irão realizar. Então não será tão fácil que 
essas outras empresas parceiras deixem de registrar 
devidamente qual o seu rendimento e qual o Imposto 
de Renda que devam pagar. Apenas queria fazer essa 
observação, dado que me parece que a Petrobras e 
a própria Receita Federal terão condições de avaliar 
muito bem quais os rendimentos e qual o imposto de-
vido a ser pago por essas empresas. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Suplicy, o Fernando Henrique 
colocou 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova 
York. Hoje, 52% da Petrobras é privada. 

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – E, por outro lado, esses nossos sócios 
chineses, a Total e a Shell... A Shell ainda tem a tec-
nologia de águas profundas; a Total nunca participou, 
até onde eu sei, desse tipo de exploração. Mas eles 
são meros financiadores. A tecnologia é da Petrobras.

A Petrobras podia ser contratada diretamente 
pela União. E uma União que tem uma reserva cambial 
de US$370 bilhões não tem problema para financiar 
o início do processo e levantar recursos para explo-
rar o petróleo nas suas águas, com benefício enorme 
para o Brasil.

Essas empresas são meras empresas que estão 
aportando recursos. Não têm, em relação à Petrobras, 
que aportar um milímetro de tecnologia que a Petrobras 
já não tenha. Portanto, esse negócio feito com esse 
estranho contrato de participação...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... não tem realmente nem pé nem 
cabeça.

Eu quero entregar à Mesa o trabalho do Paulo 
César Ribeiro e as suas tabelas, para que seja ane-
xado e dê sentido ao pronunciamento que eu fiz, com-
plementado dessa forma.

Por favor, entregue à Mesa.
Obrigado pelo tempo, Presidente, Nós temos 

que levar para frente esse debate. Vamos acabar com 
essa história de que a nossa Presidente não pode ser 
questionada, de que tudo está certo e de que foi uma 
grande vitória. 

Não houve vitória alguma, e nós podemos evitar o 
fracasso ainda discutindo isso no Congresso Nacional 
e impedindo a assinatura dos contratos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Senador Roberto Requião, V. Exª 
será atendido na forma do Regimento. 

Antes de convidar o Líder Wellington Dias para 
usar da palavra como Líder inscrito, passamos à leitura 
de alguns expedientes.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – O Senador Sérgio Souza apresentou 
o Requerimento nº 1.226, de 2013, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no 
período de 15 a 22 de novembro de 2013, para par-
ticipar das Reuniões da Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro da Organização das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas, COP 19, na cidade 
de Varsóvia, na Polônia, conforme indicação da Pre-
sidência do Senado Federal.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº 
1.228, de 2013, do Senador Antonio Carlos Valadares, 
que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, a fim de 
verificar, in loco, o andamento das obras dos estádios, 
aeroportos e demais ações de preparação para a re-
alização dos eventos esportivos nas cidades-sede da 
Copa do Mundo de 2014, nos termos do Requerimento 
nº 36/2013/CDR, aprovado em 11 de setembro de 2013.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº 
1.229, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que requer 
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no 
período de 11 a 13 de novembro de 2013, a fim de 
participar, na qualidade de membro da Representa-
ção Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Sessão 
Preparatória Especial e da XXVIII Sessão Ordinária 
do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu, 
no Uruguai.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – O Senador Sérgio Petecão apresen-
tou o Requerimento nº 1.227/2013 por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos 
dias 14 e 15 de novembro de 2013 para participar da 
Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamen-
tar das Nações Unidas, na cidade de Nova York, nos 
Estados Unidos, conforme indicação da Presidência 
do Senado.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº 
1.238, de 2013, de autoria do Senador Inácio Arruda, 
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença dos trabalhos da Casa, para participar como 
integrante da Comitiva da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional – CRE, da 68ª Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados 
Unidos, no período de 26 de novembro a 3 de dezem-
bro de 2013, conforme indicação da Presidência.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO 
 Nº 1.238, DE 2013 – SF

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com 
o art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, li-
cença dos trabalhos desta Casa, de 26 de novembro a 
3 de dezembro, por ter sido designado, pela Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, integrante 
da Comitiva que participará da 68ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas em Nova York, no período de 27 
de novembro a 2 de dezembro deste.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que estarei au-
sente do País, no período de 26 de novembro a 3 de 
dezembro deste, para participar do supracitado evento.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2013. – Se-ões, 22 de outubro de 2013. – Se- Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) –Voltando à lista de oradores, convi-
do a fazer uso da palavra o Senador Wellington Dias, 
Líder do Partido dos Trabalhadores, representante do 
Estado do Piauí.

V. Exª detém o tempo regimental.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero aqui tratar 
também do tema do leilão de Libra. Antes, porém, devo 
dizer que participei de atividades comemorativas ao 
aniversário do Dia do Piauí, nos últimos dias 18 e 19, 
na região de Parnaíba, com a presença do Governador 
do Estado, o Governador Wilson, com o Presidente da 
Assembleia, com Parlamentares Federais, Deputados 
Estaduais, com a presença do Prefeito Florentino Neto 
e muitas pessoas na solenidade no Porto das Barcas. 
Lá ocorria, inclusive, um evento de apresentação e de 
pactuação da Rota das Emoções, com a presença de 
lideranças do Sebrae, do Sistema S do Ceará, do Ma-
ranhão e do Estado do Piauí. Destaco assim o trabalho 
do Sebrae, um trabalho importante naquela região.

Ainda visitei o Município de Milton Brandão. Ali 
pude ver uma situação delicada da seca, inclusive 
com redução da reserva do lençol freático, já secan-
do alguns poços, com a prefeita, com o ex-prefeito, 
com lideranças do meu Partido e de outros Partidos. 
Foi possível, com a companhia da Prefeita Neuma, de 
Pedro II, onde também estivemos, ver ali importantes 
investimentos, inclusive algo que me chamou a atenção, 
que é a situação de uma ação conjunta do Município, 
com o Ministério Público, com o juizado, na política de 
evitar acidentes de trânsito.

Ainda no Município de Brasileira, no Município de 
Domingos Mourão, no Município de São João da Fron-
teira, onde também, da mesma forma, com as lideran-
ças, tive oportunidade de, em todos eles, tratar sobre 
algumas demandas e, ao mesmo tempo, buscar acom-
panhar projetos importantes para esses Municípios.

Sr. Presidente, quero aqui, nesta oportunidade, 
tratar do leilão de Libra. Aqui, meu querido Randolfe, 
quero dizer que respeito profundamente a posição do 
PSOL, a posição do meu querido Senador Requião, 
que há pouco fez a defesa de que tivéssemos 100% 
dessa área sob exploração exclusiva da Petrobras, 
respeito a posição que é ideológica e que considero, 
nesse caso e nesse sentido, coerente com o que pre-
gam seus Partidos.

Devo dizer, porém, que não tem coerência a 
posição de alguns e destaco aqui a posição do meu 
colega, hoje Senador, junto comigo Governador Aécio 
e também na época que foi Governador José Serra, 
porque historicamente a posição é de privatização total, 
a posição era de privatização. Não é demais lembrar 
um pouquinho de uma história que não é tão longa, 
uma história recente. 

A nossa Petrobras entrou na berlinda daquelas 
empresas estatais, assim como Telebrás, a Embratel 
e tantas outras do País na linha de foco das privatiza-

ções. Chegaram até a trabalhar o nome de Petrobrax, 
enfim, cujo objetivo era repassar essa importante es-
tatal para o setor privado.

Graças à reação e à luta do povo brasileiro – e 
aí também, modéstia parte, pela decisão feita no ano 
de 2002 da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva – de 
suspender esse processo, um processo que ia em di-
reção aos bancos, como Banco do Nordeste, Banco da 
Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Enfim, 
porque era uma posição ideológica que naquele tempo 
varria o mundo, na própria Inglaterra e em outras áreas.

Não é demais dizer como era o processo das 
concessões. 

As concessões de petróleo neste País era um 
regime: regime de concessão, meu querido Sérgio, 
onde a riqueza de petróleo, mesmo onde o Brasil tinha 
pesquisa, tinha segurança, tinha certeza da existência 
de petróleo, como na Bacia de Campos, para citar um 
exemplo, era repassada em leilão ao setor privado. 

A Petrobrás tinha que concorrer igualmente como 
qualquer outra e ali, ganhando esse direito se pagava 
um valor, normalmente muito baixo, como é pago hoje 
esse bônus de assinatura, e a empresa ganhadora ou 
o consórcio ganhador se tornava dono, dono dessa 
riqueza, dono de toda a reserva de petróleo daquela 
área. Gás e petróleo naquela área tinham dono. Não 
importa se era americano, se era holandês, ou se era 
japonês, ou chinês. Era dono. Pagava o que mais a partir 
daí? Dez por cento de royalties e participação espe-
cial. Dez por cento de royalties e participação especial.

A extração de petróleo daquele poço, como se 
diz no popular, ali 50 mil barris/dia, 40 mil barris/dia, 
10% sob a forma de royalties em dinheiro independen-
temente do valor do petróleo. Ali, alguns dias depois, 
era pago cinco, ou seja, o valor equivalente a cinco mil 
barris, o valor correspondente aos 10% ou quatro mil 
barris, correspondente a 10% quando fosse 40 mil . 

Por que quero resgatar isso? 
E, a partir daí, o País ganhador da concorrência 

era o dono, através da empresa. Cito o exemplo da 
nossa vizinha Argentina que praticamente leiloou toda 
essa riqueza e, empresas americanas que ganharam, 
retiraram toda essa riqueza, foram retirando, estocando 
no seu País. As reservas americanas não são reservas 
só de extração nos Estados Unidos da América, não. 
São reservas extraídas de outros países como o Bra-
sil, a Argentina e outros países onde eles ganhavam 
concorrências de concessão semelhantes. E, a partir 
daí, passavam a dominar inclusive esse mercado. Está 
correto aqui, como foi dito pelo Senador Requião, o 
que estão neste instante operando, inclusive usando 
força que têm perante outros países, como Irã, Iraque 
e tantos outros ali mais vinculados ao mundo árabe, 
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onde existem grandes reservas – a maior reserva é a da 
Arábia Saudita, com mais de 10 milhões de barris/dia.

No Brasil, agora, nós saímos há pouco tempo de 
aproximadamente 300 mil barris/dia para 2,140 milhões 
barris/dia. O que mudou, então? Mudou que nós es-
tamos próximos daquela máxima que nós, brasileiros, 
defendemos nos anos 50, 60 e 70: “O petróleo é nos-
so.” E o que está por trás dos muitos discursos envie-
sados que saem aqui? O que está por trás é o desejo 
contrário de que a Petrobras tenha, no mínimo, 30%. A 
empresa brasileira, qualquer que seja a concorrência, 
tem o direito de ter, no mínimo, 30%, Senador Suplicy. 
Ela tem que participar.

Aí, vejam, alguns dizem: “Mas a Petrobras não 
vai aguentar.” Que história é essa? A Petrobras é uma 
empresa sólida, ela é do Brasil, há um interesse es-
tratégico do Brasil. O Brasil capitaliza e o Brasil, com 
isso, passa a dar suporte para a empresa sustentar, 
como vem sustentando todas as plataformas que vêm 
sendo implantadas neste País.

E mais do que isso: o modelo é um modelo de 
partilha, não é mais um modelo de concessão. O que 
está em jogo em muitos dos discursos, das entrevis-
tas, dos comentários de articulistas neste instante é 
o fato de ter havido uma profunda mudança e de ser 
o primeiro leilão de partilha. É o primeiro leilão com 
essa profunda mudança.

Qual é a mudança? De forma resumida – meu 
querido Deputado Assis Carvalho que nos honra aqui 
com a sua presença, do nosso querido Piauí –, a gran-
de mudança é que, até o dia anterior a ontem, nós 
tínhamos um modelo em que, repito, a empresa que 
ganhava o leilão era dona do petróleo e pagava 10% 
de royalties; agora, não. A empresa ganha o leilão, e 
o petróleo continua sendo brasileiro, é uma partilha. 
O Brasil paga pelo serviço de extração dessa riqueza. 
Da mesma forma que uma empresa de água resolve 
pagar alguém para extrair água em um determinado 
lugar; da mesma forma que uma empresa como o Ban-
co do Brasil paga uma empresa para construir o prédio 
da sua agência. Paga pelo serviço, paga pelo serviço.

Mais ainda! A empresa, conforme o resultado 
do último leilão, já entrega ao Brasil o chamado óleo 
excedente, aquilo que está além daquela parte que é 
colocada como imposto, como os royalties, que agora 
são 15%, não mais 10%, e a parte pertencente à pró-
pria Petrobras, que ficou com 40%; os 30% que são 
o mínimo mais 10% colocados no lance apresentado 
no leilão.

O que eu quero dizer com isso? E hoje a Presi-
denta Dilma, no momento em que sancionava a lei do 
Mais Médicos e do Mais Saúde – aliás um outro mo-
mento histórico e emocionante –, inclusive em nome 

do povo brasileiro, pediu desculpas pela forma hostil 
com que alguns médicos foram tratados ao adentra-
rem o Brasil, infelizmente. E ressaltou a importância 
do profissional médico para todo Brasil, para os brasi-
leiros, que são a nossa prioridade. Falou com carinho 
e respeito ao receber esses homens e mulheres que 
estão longe da família, muitas vezes tendo que deslo-
car as suas famílias para o Brasil, para aqui prestarem 
serviços nos locais onde precisamos.

Pois bem, quero dizer que nessa nova modelagem 
85% de toda a renda é do Brasil. Por que apostavam 
que ninguém participaria do leilão? Porque quem par-
ticipasse do leilão sabia que iria ganhar pelo serviço. 
E vai ganhar e vai ter lucro. No passado, ficavam com 
90%; agora, são 15%.

Quando somamos aqui os 41% do óleo exceden-
te, quando somamos a participação do Governo brasi-
leiro na Petrobras, que não é 100% – uma parte é de 
acionistas privados, mas a parte do Brasil –, quando 
somamos os impostos que são devidamente pagos, 
aí ficam com essas outras empresas 15%.

Isso significa – esse é o ponto principal – mais 
dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde. 
Por quê? Porque aqui neste Congresso Nacional nós 
tomamos outra decisão importantíssima: trocar petró-
leo, que é uma riqueza finita e em algum momento 
vai se esgotar, não haverá mais gás, não haverá pe-
tróleo – Graças a Deus ainda vai passar longo tempo 
–, estamos dizendo que essa riqueza vai ser trocada 
– gás e petróleo – por uma que é infinita: educação, 
conhecimento. Fazer com que uma geração inteira do 
Brasil tenha condição de ter o ensino básico completo, 
de ter ensino técnico, de ter ensino superior, poder ter 
especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado.

É isso que queremos para o Brasil e foi esse o 
compromisso que assumimos aqui juntos: 75% do que 
vem para os governos para a educação; 25%, para a 
saúde. Por isso que temos dinheiro para, se Deus qui-
ser, amanhã ou na próxima semana, votarmos aqui o 
aumento da participação de dinheiro da própria União, 
que não tinha um valor definido e agora vai poder co-
locar 15% da sua receita corrente líquida.

É por isso, Sr. Presidente, que eu comemoro hoje 
o sucesso do maior processo de licitação do mundo 
para exploração de petróleo em águas profundas. A 
licitação realizada nessa segunda-feira, no Rio de Ja-
neiro, foi feita sob o regime de partilha, em que parte 
do petróleo extraído fica com União, e essa parte dessa 
riqueza não é pequena. Ou seja, diferentemente do que 
alguns dizem por aí, nosso Governo não privatizou o 
campo de Libra; pelo contrário, tiramos das garras do 
processo, que era de privatização.
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Como bem frisou hoje, como eu disse, a Presiden-
ta Dilma, 85% de toda a renda do campo de Libra vão 
pertencer ao povo brasileiro, vão pertencer ao Brasil.

O consórcio vencedor, que vai explorar o campo 
de Libra, localizado na Bacia de Santos, é formado pela 
brasileira Petrobras, pela anglo-holandesa Shell Brasil, 
pela francesa Total e pelas chinesas CNPC e CNOC.

Esse consórcio de empresas inaugura a primeira 
rodada de licitação dentro de um modelo de partilha 
de produção. Foi o vencedor porque ofereceu o per-
centual de 41,65% de óleo excedente direto para o 
Governo brasileiro. Aliás, aqui faço uma pausa. Esse 
óleo excedente ficará no Brasil. O Brasil tem a opção 
de pagar o restante em dinheiro.

O Brasil, com esse controle de óleo, pode arma-
zenar e vai fazer a industrialização no próprio Brasil. 
Ou nós vendemos óleo bruto, ou nós vendemos ga-
solina, ou vendemos óleo diesel, ou vendemos, enfim, 
aquilo que é resultado da industrialização do petróleo, 
gerando emprego, gerando renda. Por isso, as refina-
rias que estão sendo feitas e outras que vamos fazer. E 
espero que agora, com a descoberta de gás e petróleo 
na bacia do Parnaíba, tenhamos também lá no meu 
Estado, assim como comemoramos no Maranhão, no 
Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro 
e em outras regiões do Brasil.

A previsão é de que vai explorar reservas de óleo 
que correspondem de 8 a 12 bilhões de barris e 120 
bilhões de metros cúbicos de gás, num prazo de 35 
anos. Nós estamos falando de uma riqueza, Sr. Presi-
dente, que vai gerar mais de R$1,5 trilhão acumulado 
ao longo desse período. A União, que é a sócia majori-
tária da Petrobras, terá um retorno de aproximadamente 
80%, recursos que virão do pagamento do bônus de 
assinatura do contrato de R$15 bilhões pelos royalties, 
pelo percentual de óleo lucro, pelo imposto de renda 
e contribuições equivalentes a 75% e pelo percentual 
dos recursos que serão depositados no Fundo Social.

Dos recursos que virão para a União, de acor-
do com a lei aprovada aqui no Congresso Nacional e 
assinada pela Presidenta Dilma Rousseff, 75% serão 
investidos em educação e 25% em saúde. As previ-
sões são de que, em 30 anos, o campo de Libra trará 
como resultado para o Governo brasileiro um montan-
te de cerca de R$1,5 trilhão. E isso, Sr. Presidente, é 
algo realmente fantástico. Vamos sair de 2,14 milhões

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – ... de barris/dia, para somar a eles 
mais 1,4 milhão de barris/dia, ou seja, nós vamos para 
mais da metade do que temos hoje de acréscimo, 65% 
exatamente.

O pré-sal brasileiro foi descoberto pela nossa 
Petrobras, Sr. Presidente. Aliás, uma outra história 
que é importante. A própria Petrobras, lá atrás, a nos-
sa Agência de Petróleo que fez a pesquisa, e mais 
uma empresa estrangeira tinham esse lote de Libras. 
Esse lote de Libra estava nas mãos da Petrobras, e ali 
fizeram um furo. O furo veio até topar na camada de 
sal, e desistiram. Voltou para o Brasil, e ali, pela inte-
ligência dos brasileiros, através da Agência Nacional 
do Petróleo, aprofundaram o furo e descobriram essa 
riqueza. E pelo modelo anterior, como eu disse, 90% 
dessa riqueza ficaria com outro país. E hoje ficam 85% 
com o povo brasileiro. Portanto, abrindo enormes pers-
pectivas para o segmento de gás e petróleo no Brasil.

Com a evolução das avaliações, evidenciou-se 
que a região denominada pré-sal se configurava em 
uma das maiores províncias petrolíferas mundiais.

Sr. Presidente, o leilão feito ontem foi um sucesso, 
porque o projeto é grandioso e requer ampla capacida-
de técnica e financeira dos integrantes do consórcio. 
Isso é o que não dizem.

Quantas empresas há no mundo com dinheiro 
para desembolsar e pagar 15 bilhões? Quantas empre-
sas há no mundo para colocar 10 bilhões para investir 
em plataformas. É disso que se trata, Sr. Presidente.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... da Agência Nacional do Petróleo – es-
tou terminando – estima: não é qualquer empresa que 
detém a tecnologia para a exploração de petróleo em 
águas ultraprofundas. São de cinco a sete mil metros 
de profundidade. E as empresas do consórcio estão 
entre as dez maiores petrolíferas do mundo.

A Agência Nacional do Petróleo estima que, entre 
2013 e 2016, serão investidos cerca de R$400 bilhões 
no setor de petróleo e gás no País. Boa parte desse 
valor vai ser demandada pela exploração de Libra, 
com a compra de bens e serviços, como plataformas 
e um conjunto de outros bens e serviços. São recur-
sos que vão movimentar e consolidar a indústria naval 
brasileira e outros setores correlatos fornecedores de 
suprimentos.

Só nesse campo, o consórcio vencedor deverá 
encomendar de 12 a 18 plataformas de petróleo e de 
60 a 90 barcos de apoio. Isso, sem contar a geração 
de empregos diretos e indiretos e a aquisição de equi-
pamentos, como sondas...

(Interrupção do som.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – ... helicópteros (Fora do microfone.) 
e demais suprimentos.

Temos de comemorar, pois quando a produção 
estiver no seu auge, a expectativa é a de que o campo 
de Libra produzirá 1,4 milhão de barris de óleo e gás 
por dia. Hoje, a produção diária da Petrobras é de 2,14 
milhões, como eu disse.

Como a União é sócia majoritária da Petrobras, 
ainda receberá pela participação do lucro auferido 
pela empresa.

A área de Libra garantirá ao Governo uma das 
maiores participações governamentais do mundo. Fa-
lam muitas vezes, aqui, da Noruega. No caso da No-
ruega, é algo em torno de 70%; aqui, é mais de 80%. 
Os recursos do Governo podem chegar a R$1,5 trilhão 
durante o período de concessão, como eu já havia 
destacado. Esse montante inclui bônus de assinatura, 
royalties, impostos e contribuição social, entre outros. 
O campo de Libra, portanto, é um marco na história 
do petróleo no mundo.

Encerrando, Sr. Presidente, devo dizer aqui que 
essa área não deverá produzir apenas esses... 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – ... benefícios diretos, como a elevação 
(Fora do microfone.) do saldo de nossa balança co-
mercial... Tanto que tivemos que criar o Fundo Sobe-
rano para poder evitar que se tenha impacto na nossa 
política cambial.

Eu quero, assim, Sr. Presidente, dizer o quanto 
me alegro no dia de hoje, embora lamente profunda-
mente que a história não seja contada como ela é. Por 
que só uma empresa participou? Porque nenhuma, 
isoladamente, tinha condição de participar; tinha de 
ser um consórcio de empresas que estão entre as dez 
maiores do mundo. Segundo, é dinheiro para educa-
ção, é dinheiro para saúde. Terceiro, 85% ficam com o 
povo brasileiro. É isso que eu comemoro e agradeço a 
Deus, parabenizando a Presidenta Dilma pela coragem 
de fazer esse ato em favor do Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, o Senado 
Sérgio Souza, Senador do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, todos aqueles que nos acompanham na noite de 
hoje, é função de um Parlamentar legislar em favor do 
seu Estado, em favor da sociedade brasileira, regulando 
o convívio em sociedade, regulando os costumes. Nós 
temos o sistema bicameral em que, na Câmara dos 
Deputados, estão os representantes legítimos do povo, 
eleitos proporcionalmente ao número de habitantes, de 
eleitores de cada uma das unidades federativas, e, no 
Senado Federal, com eleição majoritária, os Senadores 
são representantes das unidades federativas, incluindo 
aí também os Municípios, mas da Federação, Estado. 
E eu sou o representante do Estado do Paraná. Além 
de legislar em favor da sociedade brasileira, regulando 
o convívio, também cabe a mim defender as causas 
que interessam ao meu Estado. 

E por vezes tenho subido à tribuna e tenho agido 
neste Parlamento em defesa do meu Estado, o Estado 
do Paraná. E, desde que cheguei ao Senado Federal, 
quando vim aqui substituir a hoje Ministra-Chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, como seu suplente, tenho 
defendido a criação dos Tribunais Regionais Federais 
no Paraná, com a Proposta de Emenda à Constituição, 
PEC nº 544, número na Câmara dos Deputados, que 
tramitava no Congresso Nacional há mais de 11 anos.

Juntamente com mais alguns Parlamentares, em 
especial o Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia; 
do Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, nós nos 
reunimos e formamos uma Frente Parlamentar pró-
-criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 
8ª e 9ª Regiões, sendo a 6ª em Curitiba; a 7ª no Esta-
do de Minas Gerais; a 8ª no Estado da Bahia, e a 9ª 
no Estado do Amazonas, dada a necessidade de nós 
difundirmos esses tribunais em face do preceito cons-
titucional de que os tribunais devem respeitar o princí-
pio da proporcionalidade de processos, o número de 
processos, para dar celeridade à Justiça, e também à 
territorialidade; e, por isso, um tribunal no Amazonas.

Bom, depois de quase dois anos ou de pratica-
mente dois anos de extenso trabalho, conseguimos a 
aprovação desta proposta de emenda à Constituição 
na Câmara dos Deputados.

Em inúmeros atos públicos promovidos pela Fren-
te Parlamentar, estiveram sempre presentes entida-
des do meu Estado, o Paraná, como a Federação da 
Indústria do Estado do Paraná; a Federação da Agri-
cultura do Paraná; a Ordem dos Advogados do Brasil, 
secção Paraná, que conduz este processo há anos, 
na pessoa do seu ex-Presidente, José Lucio Glomb, 
do atual Presidente, Juliano Breda; na pessoa do ex-
-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, que abraçou 
essa causa; na pessoa do atual Presidente da Apajufe, 
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que é a Associação dos magistrados do Paraná, do 
Bochenek; do ex-Presidente, o Anderson Furlan; Ed-
son Ramon, Presidente da Associação Comercial do 
Paraná; a Ocepar; o Movimento Pró-Paraná, na pes-
soa do Jonel Chede; o Grupo GRPCOM, na pessoa do 
saudoso Cunha Pereira. Tanto lutamos por ter o tribunal 
e conseguimos, ao final, a aprovação dessa proposta 
de emenda à Constituição, em dois turnos, com voto 
da ampla maioria, sim. Sabemos todos nós da dificul-
dade que é promover uma alteração na Constituição, 
emendar a Constituição. Após um amplo debate nas 
comissões no Senado, como a CCJ, e, na Câmara, em 
comissão especial e também em comissão temática, 
a matéria vai a plenário e precisa de três quintos, sim, 
da sua composição.

Pois bem, após a aprovação, também houve um 
amplo debate travado por essa frente parlamentar para 
a promulgação dessa proposta de emenda à Consti-
tuição, por vezes criticada, pois diziam que, após 11 
anos, ela foi feita de forma sorrateira no Congresso 
Nacional e algumas entidades teriam inclusive traído 
alguns preceitos.

Mas, Sr. Presidente, eu volto a tratar deste assun-
to, que é a criação dos TRFs, motivado por reportagens 
veiculadas na imprensa nacional na semana passada 
em decorrência do levantamento divulgado no último 
dia 15 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Primeiramente, merece registro o fato de que, 
apesar do aumento da produtividade, em 2012, de 
cada cem processos em tramitação nos Tribunais Re-
gionais Federais do País, apenas cerca de 40 foram 
solucionados no ano passado. O levantamento confir-
mou que os Tribunais Regionais Federais (TRFs) são 
os tribunais que possuem proporcionalmente o maior 
número de processos na fila em comparação com os 
demais tribunais, como a Justiça Estadual, a do Tra-
balho, a Eleitoral ou a Militar, que ocupam a mesma 
instância, a de segundo grau.

Os TRFs fecharam, no ano passado, com taxa 
de congestionamento, segundo indicador que mede a 
efetividade, de 61,7%. Essa taxa de congestionamento 
dos TRFs está bem acima da média do Poder Judiciá-
rio em segundo grau, que é de 46,3%. E, nesse caso, 
quanto mais baixa a taxa, melhor. A taxa, na Justiça 
Estadual de Segundo Grau, foi de 45%; na Militar, de 
27%; na do Trabalho, 26%, e na Eleitoral, 20%.

É importante, Sr. Presidente, entretanto, reconhe-
cer o trabalho que tem sido feito pelos atuais Tribunais 
Regionais Federais em exercício, que, mesmo tendo 11 
milhões – 11 milhões – de processos em tramitação, 
e, a grande maioria desses 11 milhões de processos 
são de natureza previdenciária, são revisões de apo-
sentadoria ou aposentadorias em discussão, ou seja, 

não existe mais nenhum tribunal cidadão do que os 
Tribunais Regionais Federais.

Onze milhões de processos em tramitação: são 
a Corte de Segundo Grau com o maior número de 
sentenças proferidas por Magistrados. Mesmo assim, 
4.565 ante a média geral de 1.500. Cada magistrado 
de segundo grau dos Tribunais Regionais Federais 
proferiram, em média, 4.565 sentenças, enquanto os 
demais tribunais, em média, chegaram a 1.507. O nú-
mero de casos solucionados também é o mais alto. 
Devemos enaltecer a postura e a eficiência desses 
tribunais. É em torno de 4.524 contra 1.403, em média, 
dos demais tribunais.

Com muita satisfação, concedo um aparte ao 
Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – 
MT) – Senador Sérgio, quero cumprimentá-lo pela fala 
e pela luta em relação à criação dos novos Tribunais 
Regionais Federais. Eu faço coro a V. Exª no tocante 
ao mérito. Precisamos, sim, de novos Tribunais Regio-
nais Federais. Veja que o meu Estado, que, com muita 
honra, aqui eu represento, juntamente com o Senador 
e Presidente Osvaldo Sobrinho, com o Senador Blairo 
Maggi e o Senador Jayme Campos, o Estado de Mato 
Grosso faz parte da 1ª Região. Como V. Exª bem sabe, 
o Distrito Federal é a sede e mais 14 Estados da Fe-
deração. Todos os Estados do Norte, todos os do Cen-
tro-Oeste, menos o Mato Grosso do Sul; do Sudeste, 
Minas Gerais; do Nordeste, Bahia, Maranhão e Piauí 
fazem parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Imagine um cidadão que é preso lá em Cruzeiro do 
Sul, no Acre, ou em Boca do Acre, no Amazonas. Esse 
cidadão, para impetrar um mandado de segurança ou 
um habeas corpus, teria que vir a Brasília. Isso ofende 
o direito fundamental à ampla defesa, ao contraditório 
na sua inteireza. Concordo inteiramente no tocante ao 
mérito. Precisamos, sim. E eu tive a oportunidade de 
analisar o estudo que V. Exª fez junto com a Frente 
Parlamentar. Quero parabenizá-lo por isso. No entanto, 
todavia, contudo, sempre existe uma adversativa, não 
é? Muito bem. O veículo utilizado para a criação desses 
Tribunais Regionais – aqui está a nossa contrariedade, 
o nosso dissenso. Muito bem. Alguns defendem que 
seria possível uma proposta de emenda à Constituição 
que alterasse o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – como V. Exª e outros. Inclusive afamados 
juristas defendem isso. Eu entendo de forma diferente, 
de forma adversa: que não poderia ser possível uma 
proposta de emenda à Constituição alterando o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que, 
como o próprio nome está a dizer, é um ato transitório. 
Ele não pode ficar sendo regenerado como uma unha, 
como um cabelo. Eu defendo que necessariamente a 
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Constituição determina que, para criação de novos 
Tribunais Regionais Federais, faz-se necessária uma 
proposta legislativa de iniciativa do Superior Tribunal 
de Justiça. Porque, aí, nós estaríamos preservando o 
chamado autogoverno dos tribunais, que é uma de-
corrência da independência do Poder Judiciário – o 
art. 2º da Constituição. Eu concordo com o mérito. 
Nós, aqui, votamos várias propostas de emenda. Uma 
delas restou promulgada pelas Mesas da Câmara e 
do Senado. E o Supremo Tribunal Federal, através do 
seu Presidente, concedeu uma liminar dizendo que a 
proposta de emenda à Constituição ofende a indepen-
dência do Poder Judiciário; portanto, ofende uma cláu-
sula pétrea. Já encerro. V. Exª tem razão: precisamos 
de um Tribunal Regional Federal, de outros tribunais. 
Agora, os fins não podem justificar os meios. Eu te-
nho certeza de que V. Exª está fazendo aqui a defesa 
legítima da criação de um TRF no Estado do Paraná. 
E se faz necessário, sim, um TRF não só no Estado 
do Paraná. Agora, o nosso dissenso se faz através do 
veículo, do instrumento da proposição legislativa. Eu 
quero parabenizá-lo pela luta. É uma luta decente, é 
uma luta legítima e é uma luta em homenagem ao 
povo do seu Estado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Obrigado, Senador Pedro Taques. Realmente, 
há uma divergência do entendimento quanto à inicia-
tiva. Isso nós temos debatido há anos aqui no Sena-
do Federal. Eu entendo que o Parlamento tem, sim, o 
poder constituinte derivado e pode alterar dispositivo 
da Constituição para essa finalidade. Alguns entendem 
que não. Agora, o projeto à Emenda 73 da Constitui-
ção encontra-se suspensa por uma liminar, criticada 
por mim quanto à forma que foi dada e por muitos ju-
ristas e Parlamentares, porque entendemos que foi em 
momento inapropriado, ainda mais por aquele que era 
declaradamente contra a criação desses tribunais, que 
é o Presidente do Supremo. No entanto, aguardamos, 
com todo respeito, o julgamento dessa ADIN, cuja li-
minar suspende a Emenda 73 pelo Supremo Tribunal 
Federal, que tem a relatoria do Ministro Fux.

Mas, Sr. Presidente, voltando à linha de racio-
cínio sobre meu pronunciamento, dizia que o Brasil é 
um dos países que têm o maior número de processos. 
Grande parte deles tramita na Justiça Federa, que julga 
as causas cidadãs, que julga os processos previden-
ciários, as revisões e aposentadorias dos cidadãos 
brasileiros, que chegam perto de 90% dos processos 
que tramitam na Justiça Federal. Lógico, julga outros 
processos, como esse citado pelo Senador Pedro Ta-
ques, o caso de crime federal.

A Justiça Federal de Segundo Grau é uma das 
mais eficientes, é uma das mais céleres. É aquela que 

mais julga. Dizia eu, com dados, que o magistrado da 
Justiça Federal julga pelo menos três vezes mais do 
que os demais magistrados de segundo grau no Brasil. 
É uma comparação. Entretanto, ainda não é o suficien-
te para sequer impedir o crescimento do estoque de 
processos para julgamento. Em quatro anos, o número 
de processos em trâmite no Judiciário cresceu 10,6% 
e chegou a 92 milhões de ações que tramitaram em 
2012 – 92 milhões de ações! Ou seja, apesar da me-
lhoria da produtividade dos magistrados e servidores, 
ocorreu um aumento de processo. 

De acordo com a pesquisa, divulgada pelo CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça), o estoque de casos 
pendentes no julgamento, no início de 2012, era de 
64 milhões de processos, somados aos 28 milhões de 
casos que ingressaram ao longo do ano, chegando-
-se a um total de 92 milhões de processos tramitan-
do somente em 2012, número 4,3% maior do que no 
ano anterior. 

Sr. Presidente, aqui é importante salientar que 
a taxa de congestionamento da Justiça, que mede o 
percentual de processos em tramitação que não foram 
baixados durante o ano, apresentou uma leve queda 
de 1 ponto percentual e ficou em 69,9%, ou seja, de 
cada 100 processos que tramitaram, apenas 30 foram 
baixados na Justiça. O patamar é semelhante ao re-
gistrado em 2009. No quadriênio, essa taxa cresceu 
0,2 ponto percentual.

O índice de processos baixados por caso novo 
mostra que, apesar dos esforços, os tribunais não es-
tão conseguindo liquidar nem mesmo o quantitativo 
de processos que ingressou no Judiciário no período, 
dada a elevada procura pela Justiça.

Sob o argumento de diminuir o número de pro-
cessos acumulados nos tribunais regionais federais, 
um projeto foi promulgado pelo Congresso Nacional 
criando mais quatro cortes, com sede em Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador e Manaus, elevando de cinco para 
nove os tribunais regionais federais no Brasil.

Sr. Presidente, para reverter exatamente este 
quadro, trabalhei de forma intensa, junto com as Lide-
ranças do meu Estado e também de outros Estados 
e as Mesas do Congresso Nacional, para viabilizar a 
aprovação dessa proposta de emenda constitucional. 
E depois de muitas polêmicas, envolvendo sobretudo 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Joaquim Barbosa, foi promulgada, no dia 6 de junho, 
a Emenda nº 73, criando os quatro novos tribunais.

De acordo com a emenda, Sr. Presidente, o Brasil 
ganha em eficiência. O cidadão brasileiro ganha mais 
tribunais, ganha celeridade na Justiça. Por vezes, nós 
vimos, nos atos públicos, depoimentos de cidadãos 
brasileiros dizendo que há décadas esperavam o julga-
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mento, em segundo grau, de uma causa sua, de uma 
revisão de aposentadoria. E não é nenhuma dema-
gogia dizer que, em muitos casos, fica para o espólio, 
fica no inventário, porque o cidadão não consegue ver 
o resultado julgado durante a sua vida.

Mas, Sr. Presidente, a verdade é que o Brasil de 
2013 é muito diferente do Brasil de 1988.

Segundo a Ajufe, a Associação dos Magistrados 
Federais – aqui, fazendo uma referência ao Dr. Nino 
Toldo, um guerreiro dessa causa –, “a combinação de 
um reduzido número de tribunais e desembargadores 
com a elevada demanda processual é a principal res-
ponsável pelo atraso no julgamento dos processos no 
âmbito dos TRFs”.

O Conselho da Justiça Federal aprovou, no fim 
de junho, um anteprojeto que regulamenta como será 
a estrutura dos novos tribunais, e o tema ainda precisa 
ser debatido novamente no Congresso. Essa estrutu-
ra é encaminhada pelo Presidente do STJ, o Ministro 
Felix Fischer. 

Infelizmente, no dia 17/07, pouco mais de um mês 
depois da promulgação da emenda, houve a suspen-
são por uma liminar do Supremo. 

Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria de re-
querer a V. Exª que desse como lido integralmente o 
meu pronunciamento. 

Quero dizer da minha satisfação em ser Senador 
pelo Estado do Paraná e poder defender as causas do 
meu Estado. E não é só uma bandeira do meu Esta-
do, é uma bandeira do povo do meu Estado, que vai 
ajudar não só o meu Estado, mas o desafogamento 
do Tribunal de Porto Alegre, a celeridade necessária 
para o Mato Grosso do Sul...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – ... e também para Santa Catarina, que passarão 
a pertencer ao Tribunal Regional Federal do Paraná, ou 
seja, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 

Isso é eficiência da Justiça, é respeito ao cida-
dão brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Uma boa-noite a todos. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Apontamentos do Senador Sérgio Souza sobre 
os novos TRFs

Em 3 de abril deste ano, foi aprovada em segundo 
turno, a proposta de emenda constitucional que cria 
mais quatro Tribunais Regionais Federais (TRFs) no 
país. A PEC 544 de 2002.

Depois de mais de 10 anos tramitando no Con-
gresso Nacional, a PEC 544, foi aprovada em 2º turno 
com 371 votos a favor e 54 contra.

O dia 3 de abril passado foi um dia histórico na 
minha concepção.

Um dia em que a Justiça do Brasil ganhou fer-
ramentas concretas para melhor assistir a população 
brasileira.

Tive a honra de participar intensamente deste 
processo na condição de Coordenador da Frente Par-
lamentar em Defesa dos TRFs no Senado Federal.

Respeito as posições contrárias, mas, tenho a 
convicção de que o devido processo legislativo, que 
aliás, ultrapassou 10 anos de duração, foi respeitado, 
e a matéria foi aprovada por ampla maioria nas duas 
Casas do Congresso, em dois turnos. 

E, sendo assim, repudio, veementemente, quais-
quer acusações que pretendem desabonar este pro-
cesso. Insinuações de que houve qualquer tipo de ação 
sorrateira não correspondem à realidade de um debate 
que teve sua conclusão definida, em cada uma das Ca-
sas, em duas votações nominais e abertas, com regis-
tro eletrônico do voto de cada um dos parlamentares.

Votação transparente e qualificada, pois, a apro-
vação de Emenda Constitucional requer o quorum mí-
nimo favorável de 3/5 dos votos de cada Casa.

Volto a tratar da questão do TRFs, motivado por 
reportagens veiculadas na imprensa nacional, na se-
mana passada, em decorrência do levantamento di-
vulgado no último dia 15, pelo Conselho Nacional de 
Justiça, o CNJ.

Primeiramente merece registro o fato de que, 
apesar do aumento de produtividade em 2012, de cada 
cem casos em tramitação nos TRFs do país, apenas 
cerca de 40 foram solucionados no ano passado.

O levantamento confirmou que os TRFs, são os 
tribunais que possuem, proporcionalmente, o maior 
número de processos na fila em comparação aos de-
mais tribunais (Justiça Estadual, do Trabalho, Eleitoral 
e Militar Estadual) que ocupam a mesma instância, de 
segundo grau.

Os TRFs fecharam o ano passado com taxa de 
congestionamento (indicador que mede a efetividade) 
em 61,7%, bem acima da média do Poder Judiciário no 
segundo grau, que é de 46,3%. E, neste caso, quanto 
mais baixa a taxa, melhor.

Essa taxa na Justiça Estadual de segundo grau 
ficou em 45,2%. Em seguida, vem a Justiça Militar Es-
tadual (com 27,8%), a do Trabalho (26,6%) e a Elei-
toral (20,7%).

É importante, entretanto reconhecer, o trabalho 
que tem sido feito pelos atuais TRFs em exercício, que 
mesmo tendo 11 milhões de processos em tramitação, 
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são a corte de segundo grau com o maior número de 
sentenças proferidas por magistrado: 4.565, ante a mé-
dia geral de 1.507. O número de casos solucionados 
também é o mais alto: 4.524, contra 1.403 em média.

Entretanto ainda não é suficiente para sequer 
impedir o crescimento do estoque de processos para 
julgamento.

Em 4 anos o número de processos em trâmite 
no Judiciário cresceu 10,6% e chegou a 92,2 milhões 
de ações em tramitação em 2012.

Ou seja, apesar da melhoria da produtividade 
de magistrados e servidores, ocorreu o aumento de 
processos.

De acordo com a pesquisa, o estoque de casos 
pendentes de julgamento no início de 2012 era de 64 
milhões de processos. Somados aos 28,2 milhões de 
casos que ingressaram ao longo do ano, chega-se ao 
total de 92,2 milhões de processos em tramitação em 
2012, número 4,3% maior que o do ano anterior.

O relatório indica que houve aumento nos nú-
meros de processos baixados, sentenças e decisões 
proferidas, chegando-se a patamares semelhantes à 
demanda. No ano passado, o número de processos 
baixados (solucionados) cresceu 7,5% e chegou a 
27,8 milhões de processos, e o número de sentenças 
ou decisões proferidas foi 4,7% maior (24,7 milhões).

No entanto, o crescimento de casos novos des-
de 2009 (14,8%) é superior ao de processos baixados 
(10%) e de sentenças (4,7%). Com isso, o estoque de 
casos pendentes vem crescendo ano a ano (aumento 
de 2,6% em 2012 e de 8,9% no quadriênio).

A taxa de congestionamento – que mede o per-
centual de processos em tramitação que não foram 
baixados durante o ano – apresentou leve queda de 
1 ponto percentual e ficou em 69,9%, ou seja, de 100 
processos que tramitaram, apenas 30 foram baixados 
no período. O patamar é semelhante ao registrado 
em 2009. No quadriênio, essa taxa cresceu 0,2 ponto 
percentual.

O índice de processos baixados por caso novo 
mostra que, apesar dos esforços, os tribunais não es-
tão conseguindo liquidar nem mesmo o quantitativo 
de processos que ingressou no Judiciário no período, 
dada a elevada procura pela Justiça.

Em 2012, para cada 100 processos novos que 
entraram, 98,5 dos que tramitavam foram baixados. 
Em 2011 essa relação era de 99,4 para cada 100. A 
diferença entre os processos que são baixados e os 
novos é o que se acumula no Judiciário ano a ano. No 
quadriênio, a queda no índice de baixados por caso 
novo foi de 4,3 pontos percentuais.

Sob o argumento de diminuir o número de proces-
sos acumulados nos TRFs, um projeto foi promulgado 

pelo Congresso Nacional criando mais quatro cortes 
(em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus), 
elevando de cinco para nove tribunais.

Para reverter exatamente este quadro trabalhei 
de forma intensa junto as Lideranças e as Mesas do 
Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da 
PEC 544.

Após a aprovação em 2º turno da matéria, de-
pois de algumas polêmicas, envolvendo, sobretudo, o 
Presidente do STF, que desde sempre se manifestou 
contrariamente a matéria, cerca de 3 meses depois, 
pela determinação do primeiro vice-presidente do 
Congresso Nacional, o deputado federal André Vargas 
(PT-PR), no dia 06/06/13 foi promulgada a Emenda 
Constitucional 73, criando 4 novos tribunais regionais 
federais: Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Paraná.

De acordo com a emenda, os tribunais a ser cria-
dos irão trabalhar da seguinte forma: aquele com sede 
em Curitiba atenderá causas originárias do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Já o tribunal de 
Belo Horizonte atenderá todo o Estado de Minas Gerais. 
O tribunal de Salvador ficará responsável por casos da 
Bahia e Sergipe. Já o tribunal de Manaus cuidará dos 
processos do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

A verdade é que o Brasil de 2013 é muito distinto 
daquele de 1988.

Segundo a Ajufe, “a combinação de um reduzido 
número de tribunais e desembargadores com a ele-
vada demanda processual é a principal responsável 
pelo atraso do julgamento dos processos no âmbito 
dos TRFs”.

O Conselho da Justiça Federal aprovou no fim 
de junho anteprojeto que regulamenta como será a 
estrutura dos novos tribunais e o tema ainda precisa 
ser debatido novamente no Congresso.

Infelizmente, no dia 17/07, pouco mais de um 
mês depois da Promulgação da Emenda, o Ministro 
Joaquim Barbosa, Presidente do STF, concedeu liminar 
suspendendo a criação dos TRFs, atendendo a pedido 
da Associação Nacional dos Procuradores Federais, 
que ingressou no Supremo com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade questionando a medida. 

O argumento da associação de procuradores é 
o de que a apresentação de projetos para a criação 
de tribunais é atribuição exclusiva do Judiciário e não 
do Congresso, como ocorreu neste caso. 

A liminar concedida pelo Ministro Presidente do 
STF Joaquim Barbosa valerá até o julgamento da ação 
pelo plenário, infelizmente ainda sem data definida.

No dia 31/07 o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) entrou com pedido para 
que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) revo-
gue decisão do presidente da corte, Joaquim Barbosa, 
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que suspendeu a criação de quatro tribunais regionais 
federais no país.

No pedido ao Supremo, a OAB rebate argumen-
tos de Barbosa de que o Judiciário não foi ouvido. “O 
CNJ (órgão do Poder Judiciário) [...] conhecia e se 
manifestou previamente sobre a proposta que resul-
tou na promulgação da emenda constitucional e, re-
centemente, o Conselho da Justiça Federal aprovou 
anteprojeto de lei sobre o tema”. Segundo a OAB é 
imperiosa, assim, a cassação da liminar concedida 
pelo ministro presidente.

O Conselho Federal da entidade alega também 
que a Anpaf não tem legitimidade para pedir a sus-
pensão dos tribunais. Isso porque, segundo a OAB, a 
Anpaf não é a única entidade que agrega procurado-
res federais, como prevê o entendimento do tribunal 
para aceitar ações.

No dia seguinte a concessão da liminar, a Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou 
nota na qual afirma ver com “estranheza” a rapidez da 
decisão de Barbosa.

“Causa estranheza e perplexidade que a medida 
liminar tenha sido concedida com tanta rapidez, consi-
derando-se que não havia urgência na apreciação da 
matéria”, diz a nota assinada por Nino Toldo.

Enfim, somo-me, humildemente, àqueles que 
consideram a EMC 73 constitucional e legítima, sem 
qualquer vício de iniciativa.

Entendo que a emenda que criou os novos TRFs 
foi uma alteração constitucional decorrente do exercí-
cio do Poder Constituinte Derivado Reformador e não 
de simples atividade legislativa ordinária. Trata-se de 
reformar a própria Constituição e não apenas se apro-
var uma lei comum.

O Poder Constituinte Derivado Reformador é o 
único poder legitimado a alterar a Constituição e está, 
apenas e tão somente, limitado às cláusulas pétreas 
constantes do artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição 
Federal (voto direto, secreto, universal e periódico, a 
separação dos poderes e os direitos e garantias indi-
viduais), nenhuma das quais foi afetada pela Emenda 
Constitucional que criou os novos TRFs.

Não houve ofensa à separação dos poderes, mas, 
muito pelo contrário, referida emenda visou justamente 
reforçar a independência entre os poderes na medi-
da que tem por objetivo fortalecer o poder Judiciário, 
ampliando a estrutura já existente, permitindo que a 
Justiça Federal de segundo grau possa ter uma es-
trutura mínima compatível com o grau de importância 
das matérias que julga e da quantidade de processos 
em seu acervo.

É a Justiça Federal quem concede aos idosos, 
carentes, inválidos e trabalhadores os benefícios pre-
videnciários negados indevidamente pelo INSS. É a 
Justiça Federal que julga os casos de improbidade 
administrativa (desvios de recursos públicos, o enri-
quecimento ilícito, etc) cometidos por agentes públicos 
federais (deputados federais, senadores, delegados, 
policiais, etc.), bem como é ela quem julga os crimes 
de tráfico internacional de drogas, os crimes políticos, 
as ações praticadas por organizações criminosas, os 
crimes ambientais, de tráfico de mulheres, de porno-
grafia infantil, pedofilia, de lavagem de dinheiro, de 
corrupção praticados por agentes federais, desvios 
de verbas federais por prefeitos, etc.

Atualmente os recursos contra as decisões dos 
juízes federais de todo o país são encaminhados a ape-
nas cinco tribunais regionais federais, sendo que estes 
“estão com um grau de congestionamento gigantesco, 
mais de três vezes superior aos demais segmentos 
do judiciário, com um índice de congestionamento de 
mais de 66%.

Tal situação decorre da atual estrutura deficitária 
da Justiça Federal que possui apenas 5 TRFs, diferente 
dos demais ramos do judiciário, como o eleitoral, que 
possui 27 TREs, o trabalhista, com 24 TRTs, e a jus-
tiça estadual, com 27 TJs.

De qualquer maneira, cabe ao Plenário do Su-
premo decidir sobre a matéria, e assim, concluo este 
pronunciamento apelando ao Ministro relator, Luiz Fux, 
que possa com a maior brevidade possível, submeter 
ao pleno do STF matéria de tanta importância para a 
justiça do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Defiro do pedido de V. Exª. 

Com a palavra o Senador Randolfe, do PSOL. 
Porém, antes, eu gostaria de fazer a leitura, ra-

pidamente, do expediente do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Encerrou-se, ontem, o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 34, de 2013 (n° 2.776/2008, 
na Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim), 
que torna obrigatória a prestação de assistência 
odontológica a pacientes em regime de internação 
hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, 
ainda, aos atendidos em regime domiciliar na mo-
dalidade home care.

A Presidência comunica que ao Projeto foram 
apresentadas as Emendas n°s 1 e 2–CAS, de redação.

Ao Projeto foi apresentada a Emenda n° 3, de 
Plenário.

É a seguinte a Emenda:
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EMENDA  
Nº 3 – PLEN

Dê-se ao § 3º do art. 2º ao PLC nº 34, de 2013, 
a seguinte redação:

“Art. 2º  ...........................................................
§ 3º A obrigatoriedade de que trata o caput 
deste artigo alcança apenas os pacientes que, 
conforme avaliação, apresentam algum proble-
ma de saúde bucal.”

Justificação

A modificação se deve para garantir a assistência 
odontológica em ambiente hospitalar da forma como 
está previsto no art. 1º do PLC nº 34, de 2013. Além 
disso, a atual Política Nacional de Atenção Hospitalar 
do Sistema Único de Saúde visa garantir o atendimento 
hospitalar integral aos usuários, baseado em equipes 
multiprofissionais e que realizem ações como a promo-
ção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação. – Senador Welligton Dias.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Há, sobre a mesa requeri-
mento do Senador Mário Couto, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2013, além da 
Comissão constante do despacho, seja ouvida, tam-
bém, a de Assuntos Econômicos.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.239, DE 2013 – SF

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 

12, combinado com os incisos IV e VII, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro que seja ouvida, 
também, a Comissão de Assuntos Econômicos sobre 
o PLC nº 34/2013, que “Torna obrigatória a prestação 
de assistência odontológica a pacientes em regime 
de internação hospitalar, aos portadores de doenças 
crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar 
modalidade home care”.

Sala das sessões, 4 de setembro de 2013. – Se-
nador Márcio Couto.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – O requerimento será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Também gostaria de co-
municar às Srªs e aos Srs. Senadores que a sessão 
solene do Congresso Nacional convocada para o dia 
4 de novembro do corrente, segunda-feira, no Plenário 
do Senado Federal, destinada a homenagear o Mo-

vimento Novembro Azul e a Sociedade Brasileira de 
Urologia, ocorrerá às 17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra o Senador 
Randolfe, pela Liderança.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, senhores que nos ouvem pela Rá-
dio Senado, que nos assistem pela TV Senado, meus 
senhores e minhas senhoras, na última semana, o 
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, deu 
a mim razões de orgulho. E me permita aqui quebrar o 
sigilo do voto – sigilo esse que já deveria ter sido que-
brado há muito tempo por esta Casa – que proferi em 
S. Exª para Procurador-Geral da República. 

Aliás, S. Exª o Dr. Rodrigo Janot tem dado razões 
para ter orgulho do voto que dei a ele para Procurador-
-Geral da República, e a medida tomada por S. Exª na 
semana passada foi uma dessas razões.

O Sr. Procurador-Geral da República, no caso 
envolvendo um argentino acusado de crimes contra a 
humanidade, acusado de crime de tortura, de quem 
era pedida a extradição pelo governo argentino, se 
manifestou ao Supremo Tribunal Federal dizendo que 
crimes como a tortura e a morte são imprescritíveis.

O caráter dessa decisão, Sr. Presidente, torna 
decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que 
foi contrária à ação de descumprimento de preceito 
fundamental movida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil em 2010 contra a Lei nº 6.683, de 1979, essa 
ação movida pela OAB e que foi derrotada pelo STF 
ressuscita o debate em relação à inconstitucionalida-
de da Lei 6.683, de 1979, ressuscita o debate sobre a 
inconstitucionalidade da Lei da Anistia.

Sobre este tema já vim aqui à tribuna e, só para 
reportar novamente aos fatos: a Lei da Anistia é de 
1979, e, como o próprio número da Lei já a descreve, 
Lei nº 6683/79, ela é tida e dita pelos seus defenso-
res como – abre aspas – “um acordo feito pelos es-
tentores, nos momentos do encerramento do período 
autoritário, entre os algozes da ditadura e entre as ví-
timas da ditadura”. Então, a anistia teria sido, no dizer 
destes, que são, na verdade, os algozes da ditadura, 
o acordo possível. 

Na verdade, a Lei da Anistia, a Lei nº 6683/79, 
foi a imposição feita pela ditadura naquele momento. 
Nunca é demais lembrar – e eu já destaquei aqui des-
ta tribuna –, a Lei nº 6683/79 foi imposta pelo partido 
do governo na época, pela Arena, por 207 votos a fa-
vor contra 201. Não era a anistia que era reivindicada 
nas ruas; não era a anistia que a sociedade brasileira 
exigia; não era a anistia ampla, geral e irrestrita, não 
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era a anistia que defendia Teotônio Vilela – que leva, 
inclusive, o nome de uma das alas aqui do Senado 
Federal; não era a anistia defendida por Teotônio Vil-
lela; e não era a anistia defendida, naquele momento, 
pela sociedade brasileira. A anistia que foi aprovada no 
Congresso Nacional foi a anistia imposta pela ditadura. 

E para que serviu aquele projeto de lei aprova-
do naquele momento, que se transformou na Lei nº 
6683/79? Ora, ele serviu, naquele momento, única e 
exclusivamente, para quem tinha cometido crimes na 
ditadura. A ditadura sabia que o momento da abertu-
ra estava chegando; que os seus momentos estavam 
chegando ao fim. 

Já no Governo do Presidente Geisel, procla-
mava-se que era chegado o momento da abertura 
lenta, gradual e segura. E, por conta disso, sabia-se 
que as atrocidades praticadas nos porões da ditadu-
ra, sabia-se que as atrocidades praticadas durante o 
regime autoritário, sabia-se que, em algum momento, 
aqueles que as praticaram iriam pagar por isso. Por 
conta disso, esses que praticaram crimes tinham que 
ser resguardados pela lei. Foi por isso que foi aprova-
do aquele projeto naquele momento. Foi por isso que 
não houve nenhum preso político libertado por aquele 
projeto. Não, não houve. Os presos políticos que fo-
ram libertados ou foram pelo transcurso da pena, pela 
evolução da pena, pela progressão da pena, ou foram 
pela própria liberalização do regime. Os exilados que 
voltaram foram, esses sim, pelo resultado da anistia. 
A lei aprovada serviu, sim, como salvo-conduto para 
aqueles que mataram e torturaram durante o regime.

Terminada a ditadura, o Brasil não teve a sua 
catarse coletiva, não teve o encontro com a sua cons-
ciência. Lembremos sempre – eu já disse isso desta 
tribuna várias vezes –, nós somos talvez um dos pou-
cos, se não a única das democracias que fizemos a 
transição de regimes autoritários para democracias 
que não tivemos o nosso sentimento de encontro com 
a verdade. A nossa catarse, o nosso encontro com o 
nosso próprio ego, o nosso encontro de catarse co-
letiva necessária, nossos irmãos latino-americanos o 
fizeram. Outros, de 84 países que tiveram processos 
traumáticos, tiveram esse encontro; nós não tivemos. 
Para isso nós tivemos, a muito custo, só 23 anos depois 
da nossa Assembleia Nacional Constituinte, somente 
27 anos após a eleição de um governo democrático, 
somente 27 anos depois da eleição de um governo civil, 
e somente 22 anos depois da eleição de um governo 
democrático eleito pelo voto popular, somente tanto 
tempo depois é que tivemos a instalação da nossa 
Comissão Nacional da Verdade.

E só tanto tempo depois é que tivemos o resta-
belecimento de um debate sobre a necessidade de 
revermos esta Lei nº 6.683, de 1979.

Mas por que sua insistência, Randolfe, nesse 
tema? É só para mexer nas chagas do passado? Não, 
é primeiro para dialogar com o presente, é fundamen-
talmente para conversarmos com o futuro. Não é so-
mente pelo o que aconteceu no passado nos porões 
de uma ditadura; é também por isso. É também pelo o 
que aconteceu no passado nos porões de uma ditadu-
ra, para que, primeiro, nunca mais aconteça, porque a 
maior garantia que podemos ter para que não ocorra 
de novo é que aqueles que cometeram atrocidades, 
em um período de exceção, tenham a certeza de que, 
se estiverem de novo sob um período de exceção, no 
restabelecimento da democracia, pelos crimes que 
eles cometerem sob o arbítrio eles pagarão, eles pa-
garão pelos crimes que cometeram durante o arbítrio.

Então, primeiro, é por isso. Segundo, porque se 
cometem crimes e torturas também na democracia. 
O caso mais clássico disso é o caso do ajudante de 
pedreiro Amarildo, que assistimos ao drama, hoje, 
pela televisão, assistimos, dia a dia, pela televisão. O 
caso do Amarildo é o caso de um desaparecimento 
forçado na democracia, de tortura na democracia, de 
morte na democracia. 

Por isso, crimes dessa natureza não podem preva-
lecer. Não pode existir em nosso ordenamento jurídico 
uma lei que anistie torturador. Na nossa ordem jurídica, 
nos números da nossa ordem jurídica, que já estão em 
mais de doze mil e tantos, não pode haver uma lei sob 
o número 6.683 que, no seu escopo, na interpretação 
dela, na prática queira dizer: quem torturou e matou, 
em um período da nossa história, está imune. 

Por isso, em decorrência disso, é fantástico o 
entendimento do Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral 
da República. Ele subverte o entendimento anterior do 
Supremo Tribunal Federal de 2010, porque, em 2010, a 
Ordem dos Advogados do Brasil moveu uma ação de 
descumprimento de preceito fundamental sobre essa 
lei que aqui epigrafei. 

Esta ação de descumprimento de preceito funda-
mental foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal 
Federal, naquele momento, sob essa alegação: a ale-
gação, naquele momento, foi de que a lei da anistia, 
a 6.683, a que citei, teria sido resultado de um acordo 
para a transição democrática. Naquele momento, três 
dos sete Ministros da Corte, decidiram pela manuten-
ção da legislação por considerá-la – quero citar aqui 
– bilateral, fruto de um acordo político feito sob a dita-
dura em 1979, resultado de um amplo debate no País.

Ora, reitero, não foi fruto de um amplo debate. 
Em uma ditadura, não existe amplo debate. Em uma 
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ditadura, existe imposição de um lado. Não existia, em 
1979, no País, um amplo debate. Existia uma posição, 
a posição majoritária de um partido e a posição majo-
ritária de quem mandava. Ainda estávamos sob a égi-
de de um regime autoritário, e tivemos a imposição do 
partido majoritário, que, por uma minoria de sete, oito 
votos, fez impor a sua vontade no Parlamento. Então, 
ela não foi bilateral e não foi fruto de um acordo políti-
co, com a devida vênia aos Ministros de então. 

Ocorre que existem fatos novos que levam a um 
novo entendimento por parte do Supremo Tribunal Fe-
deral e que levam a um novo entendimento por parte 
de S. Exª o Procurador-Geral da República – melhor 
dizendo, que leva a um novo entendimento não, porque 
sei que, desde o início, era esse o entendimento do Dr. 
Rodrigo Janot. Então, há fatos novos. O Dr. Rodrigo 
Janot leva o seu entendimento para a Corte Suprema, 
e me parece que existem fatos novos que levam a um 
novo entendimento, a um novo entendimento por parte 
dos Ministros da Suprema Corte. São esses os fatos 
novos: o primeiro é essa situação, essa decisão nova 
do Ministério Público Federal – a decisão não é nova, a 
concepção não é nova por parte do Dr. Rodrigo Janot, 
porque conhecemos sua notória posição em defesa 
dos direitos humanos, e não esperaria dele posição 
diferente dessa. Mas a posição do Ministério Público 
Federal, nesta questão, é já uma posição inédita.

O Ministério Público Federal, nesse pedido de 
extradição referente a um policial argentino que é 
buscado na Argentina por crimes de lesa-humanida-
de, argumenta claramente, nesse caso, à PGR que a 
pretensão punitiva não está prescrita nem na Argen-
tina e nem no Brasil, porque os crimes de tortura não 
se prescrevem nem no Brasil e nem na Argentina, 
porque são crimes contra a humanidade. O primeiro 
aspecto é esse.

O segundo aspecto é um fato que é posterior a 
2010, Sr. Presidente: a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, precisamente em dezembro de 2010, con-
denou o nosso País – e é uma lastima isso, é motivo 
de vergonha para nós brasileiros –, mas o nosso País 
tem uma condenação na Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos pela execução de 70 guerrilheiros do 
Araguaia, entre 1972 e 1974. Essa sentença da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos pede ainda que o 
Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes 
e ressalta ainda a sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos que a lei da Anistia não pode ser 
usada para impedir a investigação de crimes do período.

Ora, Sr. Presidente, há dois fatos novos que de-
vem servir à lume e à reflexão e que eu peço que sir-
va à reflexão por parte do Supremo Tribunal Federal.

Recebo também, com grata satisfação, com ale-
gria e com jubilo, a notícia de que a minha querida 
Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem que eu diria 
que não navegou na boa raia, quando não teve uma 
posição contra a aprovação da PEC 37 – mas águas 
passadas não movem moinho –, mas Ordem que, 
agora, navega na justa e adequada posição quando 
se manifesta favorável a reapresentar uma nova ar-
guição de descumprimento de preceito fundamental 
ao Supremo Tribunal Federal. Faz bem a Ordem dos 
Advogados do Brasil, e espero que assim proceda. E 
espero que sirva para reanálise – já concluo, Sr. Pre-
sidente, – por parte dos Ministros do Supremo estes 
dois fatos: o novo parecer, a nova posição, a posição 
agora apresentada pela PGR – Procuradoria-Geral da 
República, pelo Ministério Público Federal, nesse caso 
aqui apresentado; e a posição da Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos, que condenou o nosso País, 
uma condenação que pesa, que está sobre os nossos 
ombros, uma sentença que diz, ainda, que quer que o 
Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes, 
e que ressalta que a Lei nº 6.683 não pode ser usada 
para impedir investigações sobre quem cometeu cri-
mes durante o período da sangrenta ditadura que se 
abateu sobre o nosso...

(Interrupção do som.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Já concluo, Sr. Presidente.

Este Parlamento também não pode em silêncio 
ficar. 

Existem dois projetos de revisão da Lei da Anistia: 
um projeto na Câmara dos Deputados, o PL nº 573, 
de 2011, de autoria da Deputada Luiza Erundina; e 
outro projeto aqui, no Senado, o PLS nº 237, de 2013, 
de minha autoria. Esses projetos pedem a revisão da 
Lei da Anistia.

Há sobre os ombros do Brasil uma condenação 
da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, motivo 
de vergonha para todos nós. Mas ainda bem que, no 
Brasil, nós temos alguns motivos de orgulho. E motivo 
de orgulho é esse parecer do Procurador Rodrigo Janot. 

Que nós possamos tirar chagas do nosso cami-
nho, como essa lamentável Lei nº 6.683, que mantém 
torturadores no caminho de nossa história!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho.Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo 
seu pronunciamento à Nação.

Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, do 
PT do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
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orador.) – Sr. Presidente, Senador Osvaldo, senhores 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, é com muita alegria que ocupo a tribuna na noite 
de hoje para trazer primeiro um relato do contentamento 
que tivemos na última sexta-feira, em Rio Branco, com 
palestra proferida pela Presidente da Agência Nacional 
de Petróleo, a Srª Magda Chambriard, mostrando todo 
o potencial de petróleo e gás no Brasil, nos diversos 
campos que serão postos em licitação, na 12ª rodada 
de licitação da ANP, e também já adiantando algumas 
informações sobre o que seria a licitação do campo de 
Libra, que aconteceu ontem e que tem gerado pronun-
ciamentos das mais diferentes formas de concepção 
em relação ao seu resultado.

Mas eu gostaria de dizer que a palestra da Srª 
Magda Chambriard, que aconteceu no auditório da Bi-
blioteca Pública, em Rio Branco, com a presença do 
Governador Tião Viana, autoridades do Estado, perso-
nalidades do mundo empresarial, foi uma palestra muito 
enriquecedora, porque mostrou toda a potencialidade 
que temos em relação à 12ª rodada de licitação, em 
que nove blocos da bacia sedimentar do Acre serão 
licitados. Serão quase 20 mil quilômetros quadrados 
no Estado do Acre, uma parte do Amazonas, numa li-
citação que envolverá 160 mil quilômetros quadrados 
em todo o Brasil. E isso é algo extremamente animador.

E volto a falar sobre a licitação que aconteceu 
ontem, do campo de Libra, e também um pouco mais 
a respeito da esperança que se abre para o povo do 
Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodri-
gues Alves, Porto Valter, Taumaturgo e também dos 
dois Municípios amazonenses que serão atingidos 
pelos nove blocos que serão licitados nos dias 28 e 29 
de novembro, na 12ª rodada de licitação.

Mas antes, Sr. Presidente, gostaria de fazer um 
relato também do meu contentamento em relação à 
agenda que cumpri no Acre, nos últimos dias. Foram 
muitas atividades, intensas atividades, e eu gostaria 
de resumi-las naquilo que foi o acontecimento, para 
mim, mais importante.

Aconteceu, na última sexta-feira, um anúncio do 
Partido dos Trabalhadores com todos os dirigentes re-
gionais. Foi depois de uma longa reunião do Diretório 
Regional do Partido dos Trabalhadores.

A Executiva Nacional, sob a presidência do Pre-
sidente Leonardo de Brito, anunciou que o Partido dos 
Trabalhadores se unificou, unificou todas as suas ten-
dências, todas as forças que estão em disputa neste 
momento de processo de eleição direta para me es-
colher como candidato do Partido ou pré-candidato do 
Partido dos Trabalhadores ao Senado da República.

Esse assunto deu grande repercussão na impren-
sa acreana, nos sites locais. E alguns títulos que foram 

publicados nos jornais locais, eu faço questão de ler, 
exatamente para mostrar qual foi o tamanho da reper-
cussão dessa decisão do Partido dos Trabalhadores.

Nós sabíamos desde o início que, se o Partido 
dos Trabalhadores estivesse unificado na defesa de 
um nome para o Senado da mesma forma que está 
unificado na defesa da reeleição do Governador Tião 
Viana e na defesa da reeleição da Presidenta Dilma... 
Eu sabia desde o início que se o Partido dos Traba-
lhadores se unificasse na defesa de um nome para o 
Senado também esse nome passaria a ser conside-
rado com muita potencialidade para iniciar a conversa 
junto aos demais partidos da Frente Popular e também 
a conversa com a sociedade, na busca do apoiamen-
to necessário que uma candidatura majoritária exige. 

O jornal O Rio Branco de sábado saiu com a se-
guinte manchete: “Anibal Diniz é lançado oficialmente 
como pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Tra-
balhadores”. O jornal A Gazeta deu manchete de capa, 
um título de capa e, na página 3, o título “PT oficializa 
pré-candidatura de Anibal Diniz ao Senado”. O jornal 
Página 20 deu uma matéria com o título “Nome de 
Anibal unifica o PT na disputa ao Senado”. O jornal A 
Tribuna deu uma matéria com o título “PT confirma a 
pré-candidatura de Anibal Diniz para o Senado”.

Feito esse registro, Sr. Presidente, eu gostaria de 
externar aqui o meu agradecimento a todos os compa-
nheiros do Partido dos Trabalhadores, ao ex-Prefeito 
Raimundo Angelim, que foi um dos prefeitos melhor 
avaliados do Brasil e tinha todas as possibilidades de se 
apresentar como candidato ao Senado, mas foi a essa 
reunião do Partido dos Trabalhadores e participou da 
coletiva para anunciar ao público a sua disposição em 
me apoiar nessa trajetória. O mesmo eu digo em relação 
ao Deputado Federal Sibá Machado, que é candidato 
a Presidente do PT por uma das chapas. Ele também 
se unificou com os demais concorrentes, como o Er-
mício Sena, que também é candidato a Presidente do 
PT. Neste momento de disputa ferrenha dentro do PT, 
eles se unificaram para anunciar a unidade do Partido 
dos Trabalhadores em torno do meu nome. 

Dessa forma, eu quero agradecer imensamente a 
solidariedade de todos os companheiros e dizer que é 
apenas um primeiro passo. Vamos começar uma longa 
caminhada daqui até as definições e a oficialização do 
processo de escolha e de registro. Isso significa que 
vamos ter uma longa trajetória pela frente. Até lá, eu 
quero seguir com a mesma disciplina, com a mesma 
responsabilidade de conversar com todas as pessoas, 
com todos os segmentos e tentar levar a discussão da 
maneira mais elevada possível para que procuremos 
construir um caminho de acerto e que eu possa cor-
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responder a essa confiança depositada pelos meus 
companheiros do Partido dos Trabalhadores. 

O que tenho a dizer neste momento é agradecer 
a todos os meus companheiros pela confiança depo-
sitada e me comprometer no sentido de ser o mais 
disciplinado e o mais aplicado possível, para que con-
sigamos fazer uma boa trajetória daqui até o período 
das definições. 

Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de cum-
primentar a Presidenta Dilma, a Presidente da Petro-
bras e o Ministério de Minas e Energia pelo excelente 
resultado do primeiro leilão de uma das maiores des-
cobertas do pré-sal, o campo de Libra.

Ao contrário do que esperavam os críticos e da 
expectativa conservadora de alguns especialistas do 
setor, o leilão acabou da maneira como foi planejado. 
A atratividade do modelo de partilha está bem traduzi-
da na vitória de um consórcio forte e estruturado para 
explorar o campo de Libra.

O consórcio foi formado pela Petrobras, que fi-
cou com a participação de 40%, a gigante Shell, do 
Reino Unido e Holanda, com um percentual de 20%, 
a empresa privada francesa Total, também com 20%, 
e as estatais chinesas CNPC e CNOOC, com 10% de 
participação cada uma.

Assim, para explorar o campo de Libra, onde a 
expectativa é produzir entre 8 e 12 bilhões de barris 
de petróleo de excelente qualidade nos próximos 35 
anos, teremos a Petrobras com a sua experiência de 
exploração em águas profundas, as duas empresas 
chinesas com capacidade de investimento e duas das 
maiores empresas privadas do setor, a Shell e a Total.

Quando Libra atingir o ponto máximo de sua pro-
dução, alcançará a marca de 1,4 milhão de barris de 
petróleo por dia e 40 milhões de metros cúbicos de 
gás natural, dos quais 25 milhões de metros cúbicos 
diários serão ofertados ao mercado.

Esses números são muito expressivos. Hoje, por 
exemplo, a produção total de petróleo do País, para 
2013, está prevista em 2,1 milhões de barris por dia. 
Com produção máxima atingida, Libra vai responder 
por nada menos que 67% de toda a nossa produção 
nacional.

Com esse do pré-sal brasileiro sob o modelo 
de partilha, o Brasil inaugura um desenvolvimento de 
parceria que não significa privatização. Esse modelo 
estabelece regras que estimulam o investimento es-
trangeiro, necessário para que as grandes mudanças 
possam ocorrer em tempo mais hábil, mas beneficia 
fortemente e preserva o interesse nacional.

O resultado do leilão de Libra permitirá ao Brasil 
e à Petrobras – e a isso damos destaque – serem de-
tentores de 85% de toda a renda a ser produzida pelo 

campo de Libra. Ou seja, a maior parte da riqueza de 
Libra ficará com o Brasil.

Além disso, nos próximos 35 anos, o País vai 
dispor de recursos extremamente importantes para o 
desenvolvimento do Brasil. O campo de Libra pagará 
R$270 bilhões em royalties, valor que será pago pelas 
empresas por conta da produção de óleo e gás. Outros 
R$15 bilhões serão pagos como bônus de assinatura 
do contrato, uma espécie de taxa que a empresa ven-
cedora é obrigada a pagar para ter o direito de explorar 
a área. Outros R$736 bilhões serão pagos à União a 
título de excedente de óleo sob o regime de partilha.

A Presidenta Dilma Rousseff já afirmou que o 
dinheiro dos royalties e metade do excedente em óleo 
que integra o Fundo Social serão investidos em edu-
cação e saúde. O restante dos rendimentos do fundo, 
que somam R$368 bilhões, será aplicado no combate 
à pobreza e em projetos de cultura, esporte, ciência e 
tecnologia, meio ambiente e também em projetos de 
adaptação às mudanças climáticas.

E há mais. Além de toda a produção, teremos 
ainda a geração de emprego e renda por meio da 
construção das plataformas que serão utilizadas para 
a exploração desse petróleo e o desenvolvimento tec-
nológico do nosso parque naval e de nossa indústria 
fornecedora de bens e serviços.

Definitivamente, como afirmou a própria Presiden-
te em seu pronunciamento à nação, o Brasil caminha 
agora na direção de transformar uma riqueza finita, 
que é o petróleo, no tesouro indestrutível da educação 
de alta qualidade, do investimento e de qualidade de 
vida para a população brasileira.

Temos hoje, no consórcio vencedor de Libra, o 
equilíbrio entre cinco empresas, privadas e estatais, 
de três continentes diferentes. São empresas que têm 
forte tradição e grande capacidade, o que consolida 
as perspectivas de desenvolvimento do pré-sal. São 
empresas que estão entre as dez maiores companhias 
de valor de mercado de energia no mundo. Por isso, 
na avaliação acertada da Diretora-Geral da Agência 
Nacional de Petróleo, Srª Magda Chambriard, sucesso 
maior não podia ser esperado.

Era impossível de se imaginar que o Brasil con-
seguisse resultado tão satisfatório. Apesar de todas 
as críticas apresentadas por aqueles que querem 
mostrar ao Brasil que o Brasil não é viável, nós temos 
hoje uma demonstração de que o Brasil fez a coisa 
certa. Trabalhou um processo de leilão em regime de 
partilha de maneira a fortalecer a presença do Estado 
nacional na nossa estatal Petrobras como sendo uma 
espécie de organizadora desse consórcio que estará 
explorando, e vai ter uma participação direta de 40% 
nesse consórcio. Ou seja, 75% pertencem ao Governo 
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brasileiro e dos outros 25%, haverá uma participação 
da Petrobras, que é a nossa estatal brasileira, que 
tem o maior know-how do mundo em exploração de 
águas profundas.

Essa participação da Petrobras dentro dos outros 
25% eleva a participação do Governo brasileiro a 85%. 
Então não podemos aceitar a afirmação de que o Go-
verno brasileiro promoveu uma entrega dessa riqueza 
nacional. Pelo contrário, 85% ficam completamente sob 
o controle do Governo brasileiro.

Gostaria, para concluir, de dizer que também es-
peramos o mesmo sucesso na licitação que acontecerá 
no Estado do Acre para os nove blocos que compõem 
a bacia sedimentar do Acre. Vai atingir os Municípios 
de Cruzeiro do Sul, Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio 
Lima e Rodrigues Alves, do lado do Acre, e Município 
de Ipixuna e outro Município do lado do Amazonas.

Quero destacar, nesta segunda parte do meu 
pronunciamento, que, na última sexta-feira, a diretora 
Magda Chambriard apresentou, no Estado do Acre, o 
processo de retomada das licitações da Agência Na-
cional do Petróleo, as perspectivas de investimentos, 
a 1ª rodada do pré-sal e a 12ª Rodada de Licitações. 

A 12ª Rodada de Licitações contempla a explo-
ração e produção de óleo e gás no Acre. 

Na reunião de sexta-feira, a Diretora Magda 
Chambriard afirmou que indícios de hidrocarbone-
tos nos mapas e nos estudos da ANP apontam que 
o Acre tem evidências suficientes para uma licitação 
bem-sucedida. Dos 160 mil km² que serão licitados na 
12ª Rodada de Licitações, quase 20 mil km² estão nos 
nove blocos da Bacia Sedimentar do Acre.

A 12ª Rodada de Licitações da ANP está marca-
da para os dias 28 e 29 de novembro.

Dos 240 blocos exploratórios terrestres com po-
tencial para gás natural, nove estão localizados no 
Estado Acre, exatamente na divisa com o Estado do 
Amazonas. A área de 19,7 mil km² fica na Bacia do 
Acre, que envolve os Municípios do Vale do Juruá – 
Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumatur-
go, Rodrigues Alves e Mâncio Lima – e os Municípios 
amazonenses de Guajará e Ipixuna.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Quem vencer a licitação deverá iniciar a 
exploração e terá um prazo de cinco anos para iniciar 
essa produção de petróleo e gás, permitindo uma nova 
etapa de desenvolvimento para a região.

Nós acreditamos plenamente no potencial do 
Estado do Acre. E acreditamos plenamente em todos 
os estudos desenvolvidos pela Agência Nacional do 

Petróleo que apontam para a grande potencialidade 
existente naquela nossa bacia.

Do lado dessa Região do Vale do Juruá… Exa-
tamente fazendo fronteira com o Vale do Juruá está 
o Peru.

Eu pediria, Sr. Presidente, mais dois minutos 
para concluir.

Exatamente fazendo fronteira com o Vale do Ju-
ruá, nós temos a exploração de petróleo e gás do lado 
peruano. São pelo menos duas dezenas de campos 
de exploração de gás e petróleo naquela região, com 
uma grande quantidade e viabilidade da exploração 
de petróleo e gás naquela bacia.

A extensão dessa bacia exatamente está no Vale 
do Juruá, nesses Municípios a que nos referimos. E nós 
precisamos dessa exploração para dar uma respos-
ta à situação econômica da região, mas também dar 
uma resposta à demanda por energia daquela região.

Nós precisamos fazer o Linhão que também será 
licitado no mês de novembro – hoje obtive informação 
da Aneel: no dia 14 de novembro haverá licitação para 
a construção do Linhão que sairá de Rio Branco até 
Feijó e de Feijó a Cruzeiro do Sul

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Nós esperamos, em um futuro próximo, pelo 
menos até 2016 e 2017, que a gente tenha esse Linhão 
construído até Cruzeiro do Sul e, quem sabe, tão logo 
inicie-se a exploração de gás natural naquela região, a 
gente possa, ao invés de ser apenas um comprador de 
energia, quem sabe, o Estado do Acre, no futuro, seja 
um fornecedor de energia para o sistema Eletrobras. 
Essa é nossa esperança. As palavras da Srª Magda 
Chambriard nos encheram de otimismo no sentido de 
que isso é inteiramente possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Convido V. Exª para assu-
mir a Presidência, tendo em vista que usarei da pala-
vra logo em seguida.

Agradeço a V. Exª e o parabenizo por seu belo 
pronunciamento.

O Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com a palavra, Senador Osval-
do Sobrinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado, 
brasileiros que nos ouvem neste momento, não me 
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canso de falar a este Brasil para assinalar a robustez e 
a crescente sofisticação da economia do Centro-Oeste 
brasileiro. Não é necessário recorrer, Sr. Presidente, 
a modelos econométricos complexos, basta visuali-
zar os recordes seguintes da produção de grãos e os 
sempre crescentes índices de produtividade, agrícola 
e pecuária, e a prodigiosa expansão agroindustrial de 
nosso Brasil.

Intensos e simultâneos nas décadas passadas, os 
processos de abertura de novas fronteiras agrícolas e 
de vertiginosa absorção de tecnologia pela agropecuá-
ria consolidaram, nas vastidões do Cerrado, uma eco-
nomia rural de vanguarda. Esta, por sua vez, traciona 
uma modernização econômica e uma transformação 
social sem paralelo na história do País. 

Essa dinâmica socioeconômica impulsiona tam-
bém a consolidação progressiva de um setor de serviço 
cada vez mais amplo e sofisticado, incluindo ensino 
universitário, Medicina e saúde, suporte tecnológico 
e um comércio vigoroso nessa região Centro-Oeste. 

Porém, a esse panorama tão generoso e promis-
sor contrapõe-se a brutal carência de infraestrutura lo-
gística e de transporte, responsável por gargalos que a 
cada ano expõem ao Brasil e ao mundo a vergonhosa 
situação dos atoleiros e as montanhas de grãos ex-
postas no campo.

Compreendida e empreendida a partir da década 
de 70 do século passado, a ocupação dos Cerrados e 
da chamada “Pré-Amazônia” deu-se de forma abso-
lutamente desordenada, a bordo de um processo em 
que o governo autoritário tinha quase nada além do 
bordão – aspas – “integrar para não entregar”.

Enfrentando toda sorte de percalços e desafios: 
da anarquia fundiária reproduzida na superposição 
de dois, três, quatro ou mais títulos de propriedade 
em cima de uma mesma área, toda essa região pra-
ticamente, absolutamente, com falta de estradas; da 
completa ausência de qualquer assistência médica 
para encarar o flagelo de endemias tropicais, como a 
malária e também a falta de escola para os filhos dos 
agricultores que ali estavam, os colonos das frentes 
pioneiras, oriundos, em grande parte, do Paraná, do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, que construíram 
no Centro-Oeste uma vanguarda civilizatória.

Amalgamadas com o suor e a têmpera desses 
novos bandeirantes, embalados pelos sonhos de for-
tuna florescentes nas antes ácidas e ásperas áreas, 
agora restauradas em terras férteis de fartas colhei-
tas, pelo advento do milagroso calcário, essas frentes 
civilizatórias se reproduzem hoje, apesar dos desafios 
de ontem e das tantas e múltiplas distorções de hoje, 
neste Centro-Oeste que projeta o Brasil como um dos 

maiores produtores de proteínas e de alimentos para 
o mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como dis-
se, de início, não é necessário qualquer raciocínio eco-
nômico complicado para aferir e proclamar a projeção 
extraordinária do Centro-Oeste como a mais vasta e 
profícua área contínua de produção de proteínas do 
Planeta.

Em contrapartida, nem todos os mais complica-
dos e tortuosos raciocínios, sejam econômicos, sejam 
políticos, sejam metafísicos, seriam capazes de jus-
tificar por que o Centro-Oeste, com todo esse expo-
nencial vigor produtivo, tracionado por índices cada 
vez maiores de produtividade, não merece, ao menos 
para as autoridades econômicas do País, um banco 
regional de desenvolvimento, uma instituição oficial 
capaz de desempenhar o papel de agente indutor de 
toda a sua expansão.

Por essa ótica distorcida e insensata, o Centro-
-Oeste não passa de uma “sub-região”, pois a Amazô-
nia, com o Basa, o Nordeste, com o BNB, e o Sul, com 
o BRDE, todas estas são formatações de instituições 
que dispõem, logicamente com justiça e merecimen-
to, de bancos regionais com capacidade e autono-
mia para fomentar o desenvolvimento regional. Seja 
com recursos próprios ou com dotações do Tesouro e 
também com recursos da União, especialmente com 
recursos repassados pelo BNDES, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal.

Desde 2009, tramita, com exasperante morosi-
dade, o Projeto de Lei nº 6.689, de autoria da lúcida 
e combativa colega de Goiás, Senadora Lúcia Vânia, 
propondo a criação do Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, com a atribuição original de administrar 
o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o nosso FCO.

É a essa fundamental iniciativa da ilustre Sena-
dora Lúcia Vânia que, modestamente, me associo aqui, 
na esperança de que nos mobilizaremos, nesta Casa 
e na Câmara Federal, para que se acelere a tramita-
ção do PL 6.689.

Estivemos inclusive na semana passada, não só 
a Bancada do meu Mato Grosso, mas Mato Grosso 
do Sul e a de Goiás, conversando com o Sr. Ministro 
da Economia deste País, e logicamente levando os 
nossos reclames, levando as nossas preocupações, 
levando a ele aquilo de que o Centro-Oeste precisa, 
mecanismos necessários para incrementar e desen-
volver as suas aspirações. Sentimos boa vontade por 
parte do Ministro Mantega, mas evidentemente que a 
caminhada está muito longe de ser concretizada porque 
muita coisa, e muitas falas, muitos acertos precisam 
ser feitos ao longo desse processo para que possa o 
Centro-Oeste sentir, ver, essa aspiração, esse sonho, 
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essa utopia, até então, realizada pela ação dos homens 
que governam a Nação brasileira. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, verbalizo 
desta tribuna, com modéstia, porém com muita convic-
ção, a grande expectativa de Mato Grosso em torno da 
criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Aliás, banco este que também foi preconizado, 
defendido pelo Deputado Rodrigues Palma, quando 
constituinte aqui nesta Casa e depois também como 
Parlamentar, como Deputado Federal, sempre defen-
dendo. Ele, como Presidente do PTB, também fazia 
a mesma coisa, também o Senador Jayme Campos, 
Senador Júlio Campos, todos eles, sempre brigando, 
lutando ao longo de seus mandatos, para ver essa 
iniciativa, logicamente, tornada a efeito.

Expectativa que certamente também contagia a 
Bancada de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Distrito 
Federal, pois, muito além de reparar uma distorção que 
diminui o Centro-Oeste, especialmente ante a Amazô-
nia e o Nordeste, a criação do banco regional assina-
lará, certamente, uma nova dinâmica no processo de 
desenvolvimento da economia regional.

Além do que, Sr. Presidente, muito mais do que 
indispensável um agente financeiro, um banco regional 
tem a vocação essencial de pensar o desenvolvimento, 
de estimular e financiar estudos estratégicos e pes-
quisas socioeconômicas capazes de definir cenários 
confiáveis e paradigmas razoáveis para o crescimento 
dessa região.

Portanto, os insumos e estímulos proporciona-
dos pelo tão desejado e tão demoradamente esperado 
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste transcen-
dem o decisivo papel de agente financeiro institucional, 
caracterizando-o como uma usina geradora de ideias 
capazes de compatibilizar o desenvolvimento e a sus-
tentabilidade regional.

Como sou um otimista incorrigível, embora es-
teja entre os muitos que não vêem qualquer justifica-
tiva plausível para que nossa região não tenha o seu 
banco, permito-me antever uma articulação orgânica, 
produtiva, entre o Banco de Desenvolvimento do Centro-
-Oeste e as instituições universitárias capazes de con-
ferir à região o acervo de conhecimento, o estoque de 
referências fundamentais para que as transformações 
socioeconômicas se dêem de forma consistente e con-
tinuada, e não aos solavancos que alguns pretendem.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não aceitamos o argumento protelatório ou, melhor 
dito, a vã tentativa de justificar a injustificável inexis-
tência de um Banco Regional do Centro-Oeste com 
o anêmico argumento de que os recursos de fundos, 
como o FCO, são aplicados através de outras institui-
ções financeiras. Isso não nos agrada.

Igualmente, não é minimamente razoável a preten-
são de promover o Banco Regional de Brasília (BRB) 
a Banco de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.

As opções e a escala da economia do Centro-
-Oeste, tanto quanto a multiplicidade de suas demandas 
e a complexidade de suas carências em áreas estra-
tégicas, como logística, transporte, energia, ciência e 
tecnologia, pesquisa, e tantas outras, são, em grande 
parte, absolutamente diferentes do panorama econô-
mico do Distrito Federal.

Por isso mesmo, tentar alçar, ainda que infor-
malmente, o BRB à condição de Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste, ou mesmo tentar fortalecer 
sua posição de agente repassador de recursos dos 
fundos constitucionais, constitui flagrante e artificial 
manobra do Ministério da Fazenda e do Banco Cen-
tral, em prejuízo dos legítimos interesses da região 
que confere ao Brasil a sua condição de importante 
exportador de proteínas.

Para concluir, Sr. Presidente, reafirmo aqui a ob-
servação inicial de que não pretendia, nessa defesa 
da imperiosa necessidade da criação do Banco do De-
senvolvimento do Centro-Oeste, proposto pela ilustre 
Senadora Lúcia Vânia, me valer de muitos e convin-
centes números da economia regional.

Há momentos, e este é um deles, em que a sim-
ples e sensata argumentação em torno de uma reali-
dade inquestionável, como é o caso da economia do 
Centro-Oeste, torna-se muito política e moralmente 
mais convincente do que os números reluzentes das 
estatísticas.

Afinal, parece crível e, menos ainda, sensato, que 
o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste siga 
sendo, pelo menos até agora, um papel desacreditado 
nessa improvável bolsa de valores que é o mercado 
dos interesses não explícitos, ou, absolutamente e 
astutamente, disfarçados.

Até quando, Sr. Presidente, ficará o Centro-Oeste 
sem o seu agente fomentador e sem o seu banco que 
possa gerir e que possa, evidentemente, proporcionar 
o desenvolvimento dessa região? Até quando nós, 
do Centro-Oeste, vamos continuar produzindo para o 
Brasil, enfrentando todo tipo de dificuldades, e, às ve-
zes, tendo que mendigar os meios necessários para 
produzirmos?

A safra deste ano foi um desafio para o Brasil, Sr. 
Presidente. Lá está o nosso milho ainda, a céu aberto, 
sem poder ser transportado por questões diversas, não 
uma só. Tudo isso nos leva a crer que nós precisamos 
de uma consideração maior. Olhos melhores têm que 
ser vistos para o Mato Grosso e para o Centro-Oeste.

E aqui quero incorporar a luta de todos aqueles 
que me antecederam e incorporar também a luta dos 
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que estão aqui hoje no Senado da República e na 
Câmara Federal para que possamos então, juntos, 
independentemente de sigla partidária, independen-
temente de qualquer coisa, lutar, brigar, buscar aquilo 
que nos é de direito: o nosso Banco Regional para 
que possamos fomentar o nosso desenvolvimento e 
o nosso progresso.

Sr. Presidente, quero agradecer de coração a to-
dos aqueles que me ouviram e dizer ao Centro-Oeste 
brasileiro, que produz comida para o mundo, que mata a 
fome de milhões de pessoas neste mundo, que exporta 
carne bovina, que exporta carne suína, que exporta o 
frango, que exporta grãos, dizer a todos eles que nós 
queremos apenas – apenas! – condições para continu-
ar a trabalhar. Queremos apenas que nos olhem como 
produtores, como trabalhadores, como gente que, ver-

dadeiramente, assumiu uma região para fazê-la fazer 
progredir, crescer e matar a fome do mundo.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção; obri-
gado àqueles que nos ouviram. E aqui fica o nosso 
reclamo; ficam aqui também as nossas utopias e as 
nossas esperanças de que poderemos ver, no mais 
curto prazo possível, as nossas vontades, os nossos 
anseios realizados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Osvaldo So-
brinho.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os pareceres lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 216, de 2013, do Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Memo. nº 216/2013/CMA

Brasília, 15 de outubro de 2013

Assunto: Decisão terminativa – PLC nº 126, de 2011.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou em decisão terminativa, na 36ª Reunião Extra-
ordinária de 15-10-2013, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 126, de 2011, de autoria do Deputado Chico Lopes, 
que “Acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, dispondo sobre nulidade de 
cláusula contratual relativa a material escolar de uso 
coletivo”, com a Emenda nº 1 – CMA.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 216, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 126, 
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofí-
cios nºs 310, 311, 320 e 321, de 2013, do Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 244, de 2011; 
e 96, de 2012; do Projeto de Lei da Câmara nº 16, 
de 2013; e do Projeto de Lei do Senado nº 429, de 
2012, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 310/13 – Presidência/CCJ

Brasília, 16 de outubro de 2013

Assunto: Decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, 2º do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 

esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº 2-CCJ, do 
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2011, que “Acres-
centa os arts. 15-A, 15-B e 15-C à Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais), possibili-
tando a garantia antecipada do crédito tributário e da exe-
cução fiscal”, de autoria do Senador Armando Monteiro.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-
-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no exercício da Presidência.

Ofício nº 311/13-Presidência/CCJ

Brasília, 16 de outubro de 2013

Assunto: Decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com as Emendas nos 1-CCJ a 4-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2012, que “Al-
tera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil), para aperfeiçoar a disciplina da empresa 
individual de responsabilidade limitada e para permitir 
a constituição de sociedade limitada unipessoal”, de 
autoria do Senador Paulo Bauer.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-
-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no exercício da Presidência.

Ofício nº 320/13 – Presidência/CCJ

Brasília, 16 de outubro de 2013

Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2013, 
que “Altera os itens 1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em 
igualdade de condições, proceder ao registro de nasci-
mento do filho”, de autoria do Deputado Rubens Bueno.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-
-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no exercício da Presidência.
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Ofício nº 321/2013 – Presidência/CCJ

Brasília, 16 de outubro de 2013

Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº 
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2012, 
que “Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências, para sujeitar ex-dirigentes de entidades 
desportivas profissionais às responsabilidades e san-
ções civis, especificadas na Lei”, de autoria do Sena-
dor Vital do Rêgo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs 
310, 311, 320 e 321, de 2013, fica aberto o prazo de 
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que as matérias 
sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica que o 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 17/2013 será 
republicado no Diário do Senado Federal de 23 de ou-
tubro do corrente e em avulsos, devido à incorreção 
na publicação original.

É a seguinte a matéria que se republica:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A matéria retorna à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei 

que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 434, DE 2013

Dispõe sobre a mediação.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei estabelece normas sobre a me-
diação.

Parágrafo único. Considera-se mediação a ativi-
dade técnica exercida por terceiro imparcial que, esco-
lhido ou aceito pelas partes, promove a comunicação 
entre elas com o propósito de prevenir o conflito e de 
buscar consenso na solução de controvérsias.

Art. 2º A mediação tem por princípios funda-
mentais:

I – oralidade; 
II – informalidade; 
III – autonomia da vontade das partes; 
IV – consensualismo;
V – confidencialidade;
VI – igualdade das partes e de seu poder deci-

sório.
Art. 3º Pode ser objeto de mediação toda maté-

ria que verse sobre direitos disponíveis ou de direitos 
indisponíveis que admitam transação. 

§1º Os acordos que envolvam direitos indisponí-
veis somente terão validade após a oitiva do Ministé-
rio Público, quando devida, e posterior homologação 
judicial.

§2º O Ministério Público deverá se manifestar 
sobre o termo de mediação no prazo máximo de quin-
ze dias.

Art. 4º Esta Lei não se aplica aos conflitos que 
versem sobre:

I – filiação, adoção, poder familiar e invalidade 
de matrimônio; 

II – interdição;
III – recuperação judicial e falência; 
IV – medidas cautelares.
Art. 5º A mediação poderá versar sobre todo o 

conflito ou parte dele.

CAPÍTULO II  
Dos Mediadores

Art. 6º O mediador é o terceiro imparcial, devi-
damente capacitado, que conduz o processo de co-
municação entre as partes, facilitando a resolução do 
conflito e a busca do entendimento e do consenso.

§ 1º O mediador deve ser aceito por ambas as 
partes.

§ 2º O Ministério Público deverá manifestar-se 
sobre o termo de mediação no prazo máximo de quin-
ze dias.

Art. 7º O mediador deve atuar em conformidade 
com o Código de Ética que lhe seja aplicável e com 
respeito aos deveres de imparcialidade, independên-
cia, aptidão, diligência e confidencialidade.

Art. 8º Os mediadores extrajudiciais poderão 
exercer suas funções vinculados a instituições espe-
cializadas em mediação.
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Art. 9º Poderá haver a comediação quando, a 
pedido das partes ou do mediador e em razão da na-
tureza ou complexidade do conflito, for recomendável 
a atuação conjunta de outros mediadores.

Art. 10. Aplicam-se aos mediadores as mesmas 
hipóteses legais de impedimento e suspeição dos ju-
ízes, devendo o mediador revelar, antes da aceitação 
da função, qualquer fato que comprometa sua impar-
cialidade em relação às partes e ao conflito.

Art. 11. O mediador fica impedido, pelo prazo de 
dois anos, contados do término da última sessão de 
mediação em que tenha atuado, de assessorar, repre-
sentar ou patrocinar qualquer das partes.

Art. 12. Os mediadores, quando no exercício de 
suas funções ou em razão delas, ficam equiparados 
aos servidores públicos para fins da legislação penal.

CAPÍTULO III  
Dos Mediadores Judiciais

Art. 13. Os Tribunais manterão cadastros atua-
lizados dos mediadores habilitados e autorizados a 
atuar em mediação judicial.

Parágrafo único. A inscrição no cadastro de me-
diadores será requerida ao Tribunal em que o media-
dor pretenda atuar.

Art. 14. Poderá cadastrar-se como mediador ju-
dicial aquele que preencha, cumulativamente, os se-
guintes critérios:

I – ser graduado há pelo menos dois anos em 
curso de ensino superior de instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação;

II – ser capacitado por escola ou entidade reconhe-
cida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pela Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação do Ministério da 
Justiça como autorizada para a formação de mediadores.

Parágrafo único. Serão reconhecidas as capa-
citações que atendam aos parâmetros curriculares 
mínimos estabelecidos, em conjunto, pelo Conselho 
Nacional de Justiça e pelo Ministério da Justiça.  

Art. 15. O registro de mediadores conterá todos os 
dados relevantes referentes à atuação do mediador, se-
gundo critérios fixados pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 16. São causas que excluem o mediador ju-
dicial do cadastro:

I – solicitação do mediador judicial ao respectivo 
Tribunal, independentemente de justificação;

II – dolo ou culpa na condução da mediação sob 
sua responsabilidade;

III – violação de princípios previstos nesta Lei;
IV – atuação em procedimento de mediação mes-

mo sendo impedidos ou sob suspeição;
V – condenação em ação penal ou de improbida-

de administrativa por órgão judicial colegiado.

§ 1º O procedimento disciplinar para a exclusão 
do Cadastro de Mediadores será processado e julgado 
perante o Tribunal em que houver ocorrido a infração, 
assegurado o direito ao contraditório.

§ 2º O Tribunal deverá informar o nome dos me-
diadores que forem excluídos de seu cadastro ao 
Conselho Nacional de Justiça, que encaminhará tal 
informação para os demais Tribunais.

§ 3º O mediador que for excluído do cadastro de 
um dos Tribunais não poderá solicitar nova inscrição 
em qualquer parte do território nacional ou atuar como 
comediador, salvo na hipótese do inciso I deste artigo.

Art. 17. A remuneração devida aos mediadores judi-
ciais será fixada pelos Tribunais, assegurada a gratuidade 
para as partes quando comprovada a hipossuficiência.

CAPÍTULO IV 
Do Procedimento

SEÇÃO I  
Disposições Gerais

Art. 18. Na mediação, a comunicação direcionada ao 
mediador e aos demais interessados é confidencial, exceto:

I – por dispensa expressa de todas as partes;
II – quando a mediação envolver o Poder Públi-

co na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, 
ressalvadas as hipóteses de segredo de justiça;

III – na hipótese de o mediador receber informa-
ções acerca de um crime ou da iminência de um crime 
e nos atos de improbidade e de infração administrativa.

§ 1º O mediador deve mencionar expressamente 
às partes as exceções à confidencialidade, no início 
da primeira sessão de mediação.

§ 2º Salvo acordo por escrito das partes em sentido 
contrário, o mediador não poderá ser obrigado a depor 
como testemunha em procedimentos judiciais sobre fatos 
conhecidos em decorrência de sua atuação como mediador.

§ 3º O dever de confidencialidade se aplica às 
partes, seus advogados ou defensores públicos, as-
sessores técnicos e outras pessoas de confiança das 
partes que tenham, direta ou indiretamente, participa-
do do procedimento de mediação, exceto por expressa 
disposição em contrário daquelas.

Art. 19. Para fins desta Lei, as partes interessadas 
em submeter a solução de seus conflitos à mediação 
devem firmar um termo inicial de mediação, por escrito, 
após o surgimento do conflito, mesmo que a mediação 
tenha sido prevista em cláusula contratual. 

Art. 20. Constará, obrigatoriamente, do termo 
inicial de mediação:

I – nome, profissão, estado civil e domicílio das 
partes e, se houver, de seu advogado ou defensor 
público;
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II – local onde ocorrerá a mediação;
III – nome, profissão e domicílio do mediador ou 

dos mediadores e, ainda, se for o caso, a identificação 
da entidade à qual as partes delegaram a indicação 
de mediadores;

IV – a declaração da responsabilidade pelo pa-
gamento das despesas com a mediação e fixação dos 
honorários do mediador ou dos mediadores;

V – a matéria objeto da mediação.
Art. 21. Poderão as partes, facultativamente, in-

cluir no termo inicial de mediação outras matérias que 
reputem relevantes, inclusive os limites do dever de 
confidencialidade aplicável a todos os envolvidos no 
procedimento, signatários do termo inicial de mediação.

Art. 22. Se, no termo inicial de mediação, as partes 
tiverem se comprometido expressamente a não iniciar, 
em determinado prazo ou enquanto não se consumar 
determinado fato, procedimento arbitral ou processo 
judicial com relação ao conflito objeto da mediação, o 
tribunal arbitral ou o Poder Judiciário dará efeito a esse 
termo, suspendendo o curso da arbitragem ou da ação 
pelo prazo previamente acordado.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às medi-
das de urgência em que o acesso ao Poder Judiciário 
ou à arbitragem for necessário para evitar o pereci-
mento de direitos. 

§ 2º Ficará interrompido o prazo prescricional a 
partir da data da assinatura do termo de mediação.

Art. 23. As partes poderão ser assistidas por ad-
vogados ou defensores públicos, salvo renúncia ex-
pressa por escrito daquelas.

Art. 24. O termo final de mediação conterá:
I – a qualificação das partes;
II – a qualificação dos procuradores e prepostos, 

quando houver;
III – o resumo do conflito;
IV – a descrição dos direitos e das obrigações 

das partes, a declaração de tentativa infrutífera ou a 
descrição do consenso obtido pelas partes;

V – a data e o local onde foi proferido;
VI – a assinatura do mediador, das partes e, 

quando houver, dos advogados ou defensores públicos.
Art. 25. O termo final de mediação tem natureza 

de título executivo extrajudicial e, quando homologado 
judicialmente, de título executivo judicial.

SEÇÃO II 
Do Procedimento da Mediação Judicial

Art. 26. A petição inicial será distribuída simulta-
neamente ao juízo e ao mediador, interrompendo-se 
os prazos de prescrição e decadência.

Parágrafo único. Competem aos Tribunais a or-
ganização e a disciplina de funcionamento do órgão 
que agregará os mediadores.

Art. 27. O mediador designará, no prazo máximo 
de trinta dias, a sessão de mediação, dando ciência 
às partes por qualquer meio de comunicação idôneo. 

§ 1º O procedimento de mediação deve ser con-
cluído em até sessenta dias, contados da primeira 
sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, 
requererem sua prorrogação.  

§ 2º Transcorridos sessenta dias sem a obtenção 
de consenso e não havendo pedido de prorrogação 
do prazo pelas partes, o mediador lavrará certidão, 
que será encaminhada juntamente com a petição ini-
cial ao juízo.

§ 3º Obtido consenso, a petição inicial, acompa-
nhada do respectivo termo de mediação, será encami-
nhada pelo mediador ao juízo, que o homologará, desde 
que requerida a homologação por ambas as partes.

Art. 28. Na hipótese de obtenção de consenso 
na mediação, o Tribunal poderá isentar as partes do 
pagamento de custas processuais.

Seção III  
Do Procedimento da Mediação Extrajudicial

Art. 29. O convite para iniciar procedimento de 
mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer 
meio de comunicação.

Parágrafo único. Não havendo resposta no prazo 
de trinta dias da data de recebimento, será conside-
rado rejeitado o convite para participar de mediação.

Art. 30. Inicia-se a mediação com o compareci-
mento das partes e a assinatura do compromisso de 
mediação.  

Art. 31. O procedimento de mediação conclui-se 
com a obtenção de consenso, por vontade de qualquer 
das partes manifestada a qualquer momento ou pelo 
mediador, quando este reputar inviável o consenso.

Art. 32. Comprovada a tentativa de mediação 
extrajudicial prévia ao ajuizamento da ação, o juízo 
poderá estabelecer a redução das custas processuais.

SEÇÃO IV 
Da Mediação Pública

Art. 33. Os órgãos da Administração Pública direta 
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como o Ministério Público e a 
Defensoria Pública, poderão submeter os conflitos em 
que são partes à mediação pública.

Parágrafo único. Para o exercício da mediação pú-
blica, poderão ser instituídos Conselhos de Mediação 
no âmbito de cada entidade ou órgão público.
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Art. 34. Poderá haver mediação pública em con-
flitos envolvendo:

I – entes do Poder Público;
II – entes do Poder Público e o particular;
III – direitos difusos, coletivos ou individuais ho-

mogêneos.
Art. 35. A submissão do conflito à mediação pú-

blica ocorrerá, preferencialmente, antes da sua judi-
cialização.

SEÇÃO V  
Da mediação on-line

Art. 36. A mediação poderá ser utilizada como 
meio de solução de conflitos via internet, nos casos 
de comercializações de bens ou prestação de servi-
ços via internet. 

Art. 37. A mediação via internet terá o objetivo 
de solucionar quaisquer conflitos de consumo no âm-
bito nacional.

Parágrafo único. Quando uma das partes estiver 
domiciliada no Brasil, poderá haver acordo para apli-
cação das disposições desta Lei à resolução do con-
flito oriundo de transações internacionais celebradas 
por meio da rede mundial de computadores ou por 
outro meio de comunicação que permita a transação 
à distância.

Capítulo V  
Disposições Finais

Art. 38. Aplica-se esta Lei, no que couber, a ou-
tras formas consensuais de resolução de conflitos, tais 
como mediações comunitárias, escolares, penais, tra-
balhistas, fiscais, em serventias extrajudiciais e outras.

Art. 39. O Ministério da Justiça criará e manterá 
banco de dados reunindo informações relativas à me-
diação, para fins de formulação, planejamento e ava-
liação de políticas públicas.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor decorridos cento 
e oitenta dias da data de sua publicação.

Justificação

Esta proposição resulta dos trabalhos da Comis-
são de Especialistas, instituída pela Portaria nº 2148, 
de 29 de maio de 2013, do Ministério da Justiça, para 
discutir o marco legal da mediação e conciliação no 
Brasil, com o objetivo de avaliar, debater e elaborar 
propostas para subsidiar os Ministérios e órgãos do 
Governo Federal, visando ao aprimoramento e moder-
nização da legislação sobre as formas não judiciais de 
solução de conflitos. 

Para fins de contextualização temática, saliente-
-se, de início, que a mediação é uma atividade técnica, 
exercida por terceiro imparcial que, após ser escolhido 
ou aceito por partes em disputa, auxilia na promoção 

do diálogo entre elas com o objetivo de se buscar o 
consenso na solução do conflito. 

A solução de conflitos por meio de procedimentos 
autocompositivos – como a mediação e a conciliação 
– é uma prática recente no Brasil. 

Especialmente fora do âmbito do Poder Judici-
ário, essas técnicas – também chamadas de meios 
alternativos de solução de conflitos ou MASC – têm 
conquistado um espaço cada vez maior como formas 
mais apropriadas do que o próprio Poder Judiciário na 
administração e resolução de determinados litígios. 

A realidade do Poder Judiciário é um dos fatores 
que favorece a utilização dessas técnicas. O elevado 
número de processos judiciais em estoque nos tribu-
nais e a consequente morosidade resultam no baixo 
índice de confiança e nas dificuldades de acesso que 
a população possui em relação à Justiça.  

Nesse sentido, as formas autocompositivas de 
solução de conflitos podem contribuir para desafogar e 
melhorar a qualidade da prestação judicial, uma vez que 
os procedimentos de mediação e conciliação são, em 
regra, sensivelmente mais rápidos. Dados estatísticos 
apontam a duração média do processo judicial como 
sendo de dez anos, enquanto que um procedimento 
de mediação pode ser concluído em alguns meses. 
Além do mais, esses dados estatísticos revelam índi-
ces de satisfação dos usuários superiores em relação 
aos processos judiciais. 

Ainda, os MASC podem ser utilizados tanto na 
fase inicial, quanto em processos judiciais já em curso, 
além daquelas hipóteses de mediação extrajudicial. 

A elevada satisfação dos cidadãos que passam 
por um procedimento de mediação, seja judicial, seja 
extrajudicial, é explicada pela sensação de protagonis-
mo que inspira as partes. Ao participarem da constru-
ção do melhor acordo possível entre elas, ambas saem 
com a sensação de terem chegado a bom termo, em 
oposição à solução do processo judicial, que declara 
um lado perdedor e o outro vencedor. 

Bem exemplificativo é o uso da mediação para 
solução de conflitos envolvendo relações continuadas 
– como os casos de família, vizinhança e relações de 
consumo –, uma vez que, ao dialogarem e alcançarem 
o consenso, as partes são capazes de reestabelecerem 
os padrões harmônicos de convivência que possuíam 
antes da deflagração da controvérsia.

No âmbito público, a mediação pode ser po-
tencialmente aplicada. Seja na solução de conflitos 
entre entes da Administração Pública, como já o faz 
a Advocacia-Geral da União, por meio das Câmaras 
de Conciliação da Administração Federal – CCAF –, 
seja na administração de conflitos coletivos, fiscais e 
previdenciários, a mediação é uma forma de reduzir o 



75022 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

volume de ações judiciais que o Estado promove todo 
ano. Atualmente, cerca de 51% de todos os proces-
sos judiciais têm como parte a Administração Pública.

O Governo Federal, inclusive, já trabalha com 
a perspectiva de aumentar a utilização dos MASC. O 
Ministério da Justiça possui, desde 2008, a política 
pública “Justiça Comunitária”, que, além de promover 
a educação em direitos dos cidadãos, realiza sessões 
de mediação para resolver conflitos surgidos no seio 
da comunidade.

Recentemente, o Ministério da Justiça, por meio 
da Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ –, criou 
a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM 
–, que promove cursos presenciais e à distância em 
técnicas de mediação e conciliação para juízes, pro-
motores, procuradores de justiça, defensores públicos, 
advogados, servidores públicos, etc.

Com o objetivo de fortalecer e ampliar essas ini-
ciativas, além de cobri-las de maior segurança jurídica, 
foi que o Ministério da Justiça nomeou, pela Portaria 
Ministerial nº 2.148, de 29 de maio de 2013, a Comis-
são de Especialistas para formular o presente marco 
legal da Mediação.

As diretrizes da proposta agora apresentada 
para a institucionalização da mediação têm o objetivo 
de refletir, estimular e ampliar a prática já existente 
no país. Valorizaram-se, em contraste com o rigor do 
processo judicial, sempre que possível, a oralidade, 
a informalidade, a autonomia da vontade das partes, 
o consensualismo, a igualdade das partes e de seu 
poder decisório. Aqui, o objetivo principal foi tornar a 
mediação acessível a qualquer cidadão, evitando-se 
a excessiva burocratização de seus procedimentos. 

Nos termos propostos, qualquer cidadão pode ser 
mediador, desde que devidamente capacitado. Contu-
do, o mediador fica impedido, pelo prazo de dois anos, 
contados do término da última sessão de mediação 
em que tenha atuado, de assessorar, representar ou 
patrocinar qualquer das partes.

Para atuar em mediações judiciais, o mediador, 
além de devidamente capacitado, deverá ainda ser 
graduado há mais de dois anos em qualquer curso de 
ensino superior e estar cadastrado no respectivo Tri-
bunal onde for exercer sua atividade. 

Quanto à mediação judicial, o Projeto de Lei es-
tipula que deverá ser tentada a mediação antes do iní-
cio do andamento dos processos judiciais, quando o 
objeto litigioso permitir essa via alternativa de solução 
de conflito. Conforme preconiza o texto, a mediação 
deverá ter início em até trinta dias da propositura da 

ação e encerrar-se em até sessenta dias. Isso signifi-
ca que processos que demorariam anos até uma de-
cisão final do Poder Judiciário podem ser resolvidos 
em três meses. 

A lei pretende estimular o envolvimento dos inte-
ressados na busca de soluções para os seus proble-
mas, de forma simples e informal, sempre que possível. 
Optou-se por incluir-se no rol de matérias que podem 
ser objeto de mediação aquelas que envolvam direitos 
disponíveis e também as que envolvem indisponíveis 
passíveis de transação, ainda que sob respaldo judicial. 
Assim, abre-se espaço para que, por exemplo, um casal 
com filhos menores, durante uma eventual separação, 
resolva todas as questões de guarda e alimentos por 
meio da mediação extrajudicial, em um acordo consen-
sual, se assim o desejar. Porém, tal acordo, para ter 
validade, precisa ser homologado judicialmente, com 
a prévia oitiva do Ministério Público.

O Projeto de Lei inova ao incentivar a mediação 
extrajudicial, de tal sorte que as partes que atraves-
sarem uma mediação desse tipo, que seja infrutífera, 
poderão receber descontos nas custas processuais se 
eventualmente ingressarem com uma ação. Da mesma 
forma, a presença de advogados na mediação extraju-
dicial é facultativa, mas eles poderão ser contratados 
pela parte interessada se assim o desejar.

Outro ponto inédito é a regulamentação da me-
diação pública. Nos termos propostos, o Poder Público 
poderá instituir conselhos de mediação em seus órgãos 
e sujeitar a procedimentos autocompositivos qualquer 
conflito entre entidades públicas, entre a Administração 
Pública e o particular e conflitos que tratem de direitos 
coletivos. Preferencialmente, os procedimentos con-
sensuais serão tentados antes do ingresso de ação 
judicial.  

Por fim, a lei esclarece que poderá ser aplicada, 
no que couber, a outras modalidades de mediação, tais 
como mediação on-line, mediação comunitária, media-
ção penal, mediação fiscal, mediação trabalhista, etc.  

Espera-se que, com a regulamentação da me-
diação no Brasil, possamos dar importante passo na 
direção de um moderno sistema de resolução de con-
flitos, tanto na esfera privada, como na esfera pública e 
judicial, que tenha como principal objetivo a promoção 
do diálogo e do consenso.

Pelas razões alinhavadas, contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, – Senador José Pimentel.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 437, DE 2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de autenti-
cação eletrônica do pagamento nos títulos, 
faturas ou boletos ou de cobrança. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as instituições recebedoras de tí-

tulos, faturas e boletos de cobrança obrigadas a au-
tenticar eletronicamente no documento de cobrança a 
efetivação do pagamento.

§ 1º Consideram-se títulos, faturas e boletos de 
cobrança todos os documentos de cobrança utilizados 
como instrumento de pagamento de bens e serviços 
em geral.

§ 2º Ficam desobrigados da autenticação os 
pagamentos realizados pela Internet e por meio de 
caixa eletrônico.

Art. 2º A inobservância das disposições previstas 
nesta Lei importará, no que for cabível, a aplicação 
das penalidades contidas no artigo 56 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do 
Consumidor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 120 dias após a 
data de sua publicação.

Justificação

O projeto ora proposto é fruto de importante su-
gestão enviada pelo Dr. Aristides Medeiros – advoga-
do e desembargador federal aposentado. O projeto 
visa garantir a todos os consumidores a autenticação 
eletrônica em seus documentos de cobrança. É uma 
maneira de se manter visível o pagamento, bem como 
de se evitar a perda de papel anexo à quitação de fa-
turas e boletos de cobrança. 

Observe-se que o procedimento adotado por insti-
tuições financeiras e outras instituições de imprimir um 
novo comprovante de pagamento expõe o consumidor 
ao incômodo de ter de lidar com mais papéis, uma vez 
que a autenticação não é realizada no próprio título de 
cobrança, bem como ao risco de perda do comprovante 
emitido. Além disso, várias instituições utilizam o papel 
termossensível, que desbota facilmente com o passar 
do tempo ou em contato com plástico, tornando mais 
provável a perda das informações registradas.

Essa prática vem prejudicando demasiadamente 
a muitos cidadãos. Inúmeras são as reclamações re-
gistradas em órgãos de defesa do consumidor quando 
papéis são anexados e grampeados em boletos ban-
cários como comprovação do pagamento. 

O projeto que ora apresentamos vem justamente 
determinar a obrigatoriedade de impressão da confir-
mação do pagamento na própria conta de cobrança 

por meio da autenticação eletrônica, a fim de evitar 
prejuízos ao consumidor. Dessa forma, solicito o apoio 
dos meus ilustres pares a essa iniciativa. 

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I 
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1° O presente código estabelece normas de 
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias.
....................................................................................

CAPÍTULO VII 
Das Sanções Administrativas

(Vide Lei nº 8.656, de 1993)
....................................................................................

Art. 56. As infrações das normas de defesa do 
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguin-
tes sanções administrativas, sem prejuízo das de natu-
reza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou 

serviço;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão 

de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou 

de atividade;
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X – interdição, total ou parcial, de estabelecimen-
to, de obra ou de atividade;

XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste ar-

tigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, 
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, ante-
cedente ou incidente de procedimento administrativo.

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 438, DE 2013 

(Do Senador Valdir Raupp)

Altera o art. 1º da Lei nº 11.794, de 8 de ou-
tubro de 2008, para proibir o uso de animais 
em testes de produtos cosméticos. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O §3º do art. 1º da Lei 11.794, de 8 de 

outubro de 2008, passa a ter a seguinte redação.

“Art. 1º ............................................................
 .......................................................................
§ 3º Não são consideradas como atividades 
de pesquisa científica:
I – as práticas zootécnicas relacionadas à 
agropecuária
II – os testes animais para a produção de cos-
méticos.” (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei tem a finalidade de proi-
bir o teste em animais para fins cosméticos. 

A utilização de animais na ciência é uma prática 
muito antiga. Essa técnica é tida como metodologia 
padrão de investigação científica. O uso dos animais 
tornou-se uma prática consolidada, já que sua prática 
decorre de mais de 300 anos. Atualmente, no Brasil é 
permitida a utilização de animais no ensino e na pes-
quisa, inclusive cosméticas, conforme disposto na Lei 
nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

O banimento dos testes cosméticos em animais 
já é existente em diversos países. A União Européia 
(EU) proíbe a realização desse tipo de teste, inclusive 
em relação aos cosméticos importados fora da EU.

A partir de junho do corrente ano a Índia não 
aceita mais testes em cobaias animais para fins cos-

méticos. No mesmo sentido, Israel e Canadá também 
proibiram a realização desses testes. 

No Brasil a Natura, uma das maiores indústria do 
setor, segue as diretrizes da União Européia e desde 
2003 não realiza testes em animais.

O site da Revista Exame publicou, no último dia 
7 de outubro, matéria em que a organização Humane 
Society International (HSI) protocolou petição, acom-
panhada de relatório técnico, no Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA), vincu-
lado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
alegando que esse tipo de teste é dispensável nos dias 
de hoje, não se justificando a sua prática. Conforme a 
organização a realização de testes em animais é an-
tiética e podem ser substituídas por outras técnicas.

Ressaltamos que no mundo todo existe uma forte 
campanha para terminar com o teste de cosméticos 
em animais. No Brasil, pesquisa realizada em feverei-
ro de 2013 pelo IBOPE Inteligência revela que dois 
terços dos brasileiros se opõem ao uso dos animais 
para testes de toxidade de cosméticos.

Os cosméticos apresentam uma gama maior de 
métodos que tornam possível, em muitos casos, evitar 
o uso de animais. Nesse sentido, entendemos que os 
testes de cosméticos em animais é uma prática des-
necessária, ultrapassada e notoriamente duvidosa, já 
que causa sofrimento considerável nos animais.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008

Art. 1o A criação e a utilização de animais em 
atividades de ensino e pesquisa científica, em todo o 
território nacional, obedece aos critérios estabeleci-
dos nesta Lei.

§ 1o A utilização de animais em atividades edu-
cacionais fica restrita a:

I – estabelecimentos de ensino superior;
II – estabelecimentos de educação profissional 

técnica de nível médio da área biomédica.
§ 2o São consideradas como atividades de pes-

quisa científica todas aquelas relacionadas com ciência 
básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, 
produção e controle da qualidade de drogas, medica-
mentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou 
quaisquer outros testados em animais, conforme defi-
nido em regulamento próprio.

§ 3o Não são consideradas como atividades de 
pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à agro-
pecuária.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática, em decisão 
terminativa).
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-

tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – As propostas de emenda à Cons-
tituição que acabam de ser lidas estão sujeitas às 
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do 
Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido vai à publicação.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-
MENTO INTERNO.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Piauí celebrou no dia 19 de outu-
bro o 191º aniversário de sua adesão à independência 
do Brasil. Uma data marcante não somente por ser a 
primeira entre as três em que meu Estado levantou-se 
pela causa da Independência, mas porque represen-
ta o interesse de homens livres em fazer a liberdade 
como um princípio fundamental para o desenvolvimento 
econômico amplo.

Simplício Dias da Silva, um dos personagens da 
adesão do Piauí à causa da Independência, em 19 de 
outubro de 1822, foi descrito pelo português de as-
cendência inglesa Henry Koster, como um homem de 
caráter independente. Ele declinou de ser o governa-
dor da Província do Piauí por discordar das posturas 
despóticas do Imperador Pedro I.

Então, o sentido de liberdade construído pelos 
homens de Parnaíba é o aspecto que considero mais 
fundamental para celebrarmos esse dia do Piauí.

Liberdade é um conceito fundamental que deve 
nos nortear, seja a liberdade política, seja a liberdade 
econômica. Sonhar e lutar politicamente por um país 
melhor é tão importante quanto assegurar que as pes-
soas disponham de liberdade ampla para empreender 
e construir suas trajetórias de sucesso econômico e 
financeiro.

Hoje, passados 191 anos, estão presentes entre 
nós piauienses praticamente os mesmos ideais de li-
berdade que moveram os pioneiros da Independência 
do Piauí.

Quando falo em piauiense é importante lembrar 
que não me refiro apenas aos que, como eu, tiveram 
a honra de nascer no Piauí. Falo de mais de 300 mil 
piauienses nascidos em outros Estados e mesmo em 
outros países, que acreditaram em nossa terra e nela 
estão construindo o futuro e fazendo suas histórias 
de vida, contribuindo para que exista realmente pelo 
esforço deles e de todos os piauienses um Piauí re-
almente novo.

Piauienses, como a gente costuma dizer, na lin-
guagem do Poeta Da Costa e Silva, nascidos na terra 
filha do Sol do Equador, ganham o mundo. Ganhar o 
mundo é partir, é sair em busca de um sonho, de um 
desejo. É tentar construir longe da terra natal aquilo 
que lá não foi possível.

A nenhum de nós é permitido o direito de impedir 
que uma pessoa ganhe o mundo, se assim quiser. Po-
rém, é nosso dever, como cidadãos e, principalmente 
como integrantes do Congresso Nacional, trabalhar 
para que uma pessoa só deixe sua terra natal em bus-
ca de sonhos movida pelo seu próprio interesse e não 
tangida pelas condições econômicas desfavoráveis.

Infelizmente, temos que reconhecer que a maioria 
dos que deixam o Piauí é movida não apenas pelo de-
sejo legítimo de uma vida melhor, mas, principalmente 
pelas condições econômicas desfavoráveis.

É claro que estamos vivendo hoje uma situação 
bem mais favorável. O Estado tem uma economia que 
segue crescendo até quando o conjunto da economia 
brasileira tem crescimento negativo. Ocorre é que 
podemos e devemos crescer a taxas ainda maiores, 
para que possamos chegar mesmos aos indicadores 
sociais e econômicos do resto do Brasil. Temos po-
tencial para isso.

O Piauí exibe algumas das melhores vantagens 
comparativas, com terras férteis, água de subsolo em 
grande quantidade, capacidade para gerar energia 
limpa com uso do vento, sol e biomassa, potencial 
mineral em níquel, ferro, cobre, diamantes, fósforo, 
mármore, calcário, argila, opala, gipsita, manganês, 
titânio e outros minerais.

Precisamos avançar na melhoria da nossa infra-
estrutura de estradas e energia para atrair mais inves-
timentos nas mais variadas áreas, desde a mineração, 
até a logística, serviços e comércio, agronegócio, agri-
cultura orgânica altamente produtiva, turismo ambien-
tal e muito mais.

Quanto mais o Piauí investir, com recursos pró-
prios ou não, em obras estruturantes, maior será sua 
economia e maior a capacidade de reinversão das re-
ceitas próprias. Ou seja, significa que o Estado deve 
concentrar suas energias e recursos financeiros em 
obras que proporcionem elevada taxa de retorno eco-
nômico. Hoje, vejo pouco ou nenhum esforço neste sen-
tido por parte dos que estão governando minha terra.

Precisamos olhar para o futuro, sem deixar de 
louvar o passado e sempre atento ao presente. O pre-
sente é de trabalho, esperança e sonho das pessoas 
simples, trabalhadoras, honradas que fazem um esforço 
comum procurando construir um futuro melhor para si 
e para o Estado. Junto-me aos que estão usando suas 
energias para fazer no presente um amanhã melhor 
para o Piauí. 

Minha dedicação aqui é para assegurar que o pe-
cuarista de Corrente tenha boa estrada, que o produtor 
do cerrado em Bom Jesus, Uruçuí ou Baixa Grande do 
Ribeiro, sinta-se representado e possa ter mais energia 
para tocar seus investimentos. O meu trabalho é o de 
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lutar para que haja condições para quem vai produzir 
energia eólica no sertão ou no litoral, para garantir êxito 
aos que querem fazer fruticultura irrigada em São João 
do Piauí, Guadalupe, Parnaíba. Trabalho por crianças 
e jovens que carecem de mais e melhor educação, 
com acesso às tecnologias de informação, para que 
um vasto mundo de oportunidades se abram para eles.

O Piauí para o qual luto é aquele onde haja pro-
gresso social e econômico de Luís Correia a Cristalân-
dia; do semiárido ao cerrado, dos campos e várzeas 
e chapadas até as margens do rio Parnaíba tomada 
pela paisagem dos palmeirais de babaçu.

É um Piauí rico por natureza, com gente dedica-
da, trabalhadora e capaz. Um Piauí que acorda cedo e 
dorme tarde, que se move por uma labuta diária para 
que sonhos não se desperdicem, para termos, todos, 
uma realidade melhor.

No aniversário dos 191 anos do Piauí, os 3 mi-
lhões e 118 mil piauienses morando em nossa terra 
e os mais de 900 mil que ganharam o mundo podem, 
sim, celebrar. As tristezas, os problemas, as dificulda-
des não nos devem jamais abater. 

Obstáculos nos devem servir como estímulo, por-
que sabemos de nossa capacidade, de nossas virtudes, 
de nossa inesgotável força de vontade para seguir em 
frente e fazer mais e melhor por nós e por nossa terra.

Parabéns, portanto, a todos os que fazem o Piauí, 
dentro e fora do Estado, nascidos ou não em nossa 
terra filha do Sol do Equador.

Muito obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Go-

verno/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, foi 
altamente positivo o resultado do leilão do campo de 
Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, ocorrido ontem 
no Rio de Janeiro. Não apenas se arrecadou bônus 
significativo, de R$ 15 bilhões, como se conseguiu 
criar um consórcio de peso, reunindo empresas de 
grande porte e de incontestável eficiência, entre elas 
a Petrobras, que terá 40% de suas cotas.

O grupo de empresas vencedor do leilão, como 
diz o ministro Guido Mantega, é “equilibrado” e tem 
capital para fazer a exploração do campo. O grupo re-
presenta uma parceria público-privada de empresas 
de alto nível, habilitadas para explorar o petróleo no 
tempo mais hábil possível. É justamente o que se pre-
tendia com essa operação.

A medida da receptividade do mercado pode ser 
dada pela alta das ações preferenciais da Petrobras, 
que subiram 5,08% e contribuíram assim para uma alta 
também do Ibovespa, da ordem de 1,26%. 

Foi esse não só o primeiro leilão do pré-sal, mas 
também o maior leilão do gênero que já se fez no Brasil. 

Serão investidos cerca de US$ 180 bilhões nos pró-
ximos 35 anos para a exploração do campo de Libra. 

A maior parte desses investimentos se farão nos 
primeiros dez anos, com a necessidade de compra, 
entre outros equipamentos, de 12 a 18 plataformas. 
Cada uma delas custa aproximadamente US$ 1 bi-
lhão. O processo terá efeitos sobre toda a economia.

Esses investimentos movimentarão a cadeia pro-
dutiva ao redor do gás e petróleo. Em termos de de-
senvolvimento tecnológico, o Brasil receberá R$ 28 
bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de 
tecnologia altamente sofisticada. E o Brasil estará na 
dianteira desse processo. 

Constatamos dessa forma que, a partir do leilão, 
o País registrará um grande avanço em termos de in-
vestimento, de evolução tecnológica e de exportações. 

Esse quadro permitirá que em um horizonte de 
sete anos, já em 2020, a Petrobras vai produzir 4 bi-
lhões de barris de petróleo. por dia. Será possível não 
só atender à demanda interna, como o Brasil contará 
com um excedente exportável que alimentará nossa 
balança comercial e favorecerá a obtenção de superá-
vits. Cria-se assim um ciclo virtuoso que impulsionará 
nosso desenvolvimento.

Com o índice de nacionalização obrigatório para 
a exploração do petróleo de Libra, a indústria nacio-
nal vai se desenvolver. O setor de bens de capital, por 
exemplo, receberá uma demanda forte que impulsio-
nará a geração de emprego e renda.

Além dos R$ 15 bilhões que o País receberá ago-
ra, a título de bônus, do consórcio vencedor, haverá 
outras receitas, muito mais significativas. Libra renderá 
ao estado brasileiro nada menos do que R$ 270 bilhões 
em royalties. É possível prever ainda R$ 736 bilhões 
de ingressos pelo excedente em petróleo sob o regime 
de partilha. Basta fazer as contas: a soma ultrapassa 
R$ 1 trilhão. Registro, são dados oficiais.

Aprovamos, aqui no Congresso Nacional, proje-
to que já foi transformado em lei, determinando que 
todo o dinheiro dos royalties e metade do excedente 
em petróleo que integra o Fundo Social serão investi-
dos exclusivamente em educação e em saúde. Desse 
elevado montante, 75% irão para a educação e 25% 
para a saúde.

Por tudo isso, o leilão do campo de Libra tem um 
significado muito especial para o povo brasileiro. Nas 
palavras da presidenta Dilma Rousseff, estaremos 
transformando uma riqueza finita, que é o petróleo, em 
um tesouro indestrutível, que é a educação de quali-
dade. Como disse a presidenta, “a batida do martelo 
do leilão de Libra foi também a batida na porta de um 
grande futuro que se abre para nós”.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Nada mais havendo a tratar, a 
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão 
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Or-
dem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013  
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador 
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da re-
solução administrativa expedida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de Deputa-
dos Federais, Estaduais e Distritais. 
Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Wellington Dias, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo 
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Anto-
nio Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio 
Arruda,José Pimentel, Luis Henrique, Romero 
Jucá e Pedro Taques.

2  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 53, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.222, de 2013 – art. 336, II) 

Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2013 (nº 
4.356/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Procuradoria-Geral da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos de membro, cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções de con-
fiança no âmbito do Ministério Público do Trabalho. 
Parecer favorável, sob nº 1.122, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg. 

3  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-

diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência. 
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter Pi-
nheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Cons-
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 462, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, com o voto 
contrário do Senador Aloísio Nunes Ferreira. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013 

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

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)  
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
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rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. 
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta. 

8  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 22A, DE 2000 

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera 
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e 
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tor-
nando obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica. 
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Recurso nº 16, de 2010) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), 
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à 

saúde e dá outras providências (desobriga as 
entidades filantrópicas da área de saúde de 
constituir pessoa jurídica independente para 
operar plano privado de assistência à saúde). 
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta. 

10  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003  Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões: 
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e 
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 737, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereis-
sati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR. 

11  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária. 
Parecer favorável sob nº 752, de 2013, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Armando Monteiro

12  
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013 

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

13 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 836, 
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (utilização do FGTS para 
pagamento de serviços educacionais).

14 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 

Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 

de que tenham tramitação autônoma (destina-

ção dos recursos do Fundo Social). 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solici-

tando o desapensamento dos Projetos de Lei do 

Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, a fim de 

que tenham tramitação autônoma (abatimento de 

dívidas relativas a programas de investimentos). 

15 
REQUERIMENTO  
Nº 1223, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.223, de 2013, da Senadora Ana amélia, solici-

tando o desapensamento dos Projetos de Lei do 

Senado nºs 392 e 2007; e 335, de 2011, a fim de 

que tenham tramitação autônoma (abatimento de 

dívidas relativas a programas de investimentos).

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 minutos.)
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Ata da 185ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 23 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Paulo Paim, Sérgio Souza e Osvaldo Sobrinho

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 30 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu os 
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:

– Ofício nº 169, de 16 de outubro de 2013, 
da Ministra de Estado da Cultura, em res-
posta ao Requerimento nº 918, de 2013, de 
informações, de autoria do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira;
– Ofício nº 97, de 17 de outubro de 2013, 
da Ministra de Estado Chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da 
República, em resposta ao Requerimento nº 

406, de 2013, de informações, de autoria do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Ofício nº 627, de 16 de outubro de 2013, do 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento em resposta ao Requerimento 
nº 225, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Ofício nº 414, de 18 de outubro de 2013, 
do Ministro de Estado da Integração Nacio-
nal, Interino, em resposta ao Requerimento 
nº 273, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Vital do Rêgo.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Go-

verno/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Os Projetos de Decreto Legisla-
tivo nºs 268 a 279, de 2013, em conformidade com o 
inciso III do art. 91 do Regimento Interno, serão apre-
ciados terminativamente pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde 
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plená-
rio que serão publicados, no Diário do Senado Federal, 
os Pareceres nºs 66 a 69 de 2013-CN(*) da Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização– 
CMO, concluindo pelo arquivamento dos OFNs nº 2 e 
14, de 2008; 37, de 2011; e 42, de 2012, que encami-
nham Relatórios de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte.

As matérias a que se referem os pareceres irão 
ao Arquivo.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

(*) A íntegra dos Pareceres nºs 66 a 69, de 2013-CN encontra-se 
publicada no presente Diário (vide item 3 do Sumário).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do 
Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 440, DE 2013 

Altera a Lei nº 12.860, de 11 de setembro 
de 2013, para estender a redução a zero 
das alíquotas da contribuição social para 
o PIS/Pasep e da Cofins às receitas decor-
rentes da prestação de serviços regula-
res de transporte no território das regiões 
metropolitanas regularmente constituídas 
e dos serviços definidos nos incisos XI a 
XIII do artigo 4º da Lei nº 12.587 de 03 de 
janeiro de 2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 12.860, de 11 de setem-

bro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a redução a 0% (zero por cen-
to) das alíquotas da contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas 
decorrentes da prestação de serviços regula-
res de transporte coletivo urbano e de caráter 
urbano rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros”. 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 12.860, de 11 de setem-
bro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) 
as alíquotas da Contribuição para os Progra-
mas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP 
e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS incidentes sobre 
a receita decorrente da prestação de serviços 
regulares de transporte coletivo urbano e de 
caráter urbano rodoviário, metroviário, ferrovi-
ário e aquaviário de passageiros. 
 Parágrafo único. O disposto no caput alcança 
também as receitas decorrentes da prestação 
dos referidos serviços no território das regiões 
metropolitanas regularmente constituídas e 
dos serviços definidos nos incisos XI a XIII 
do art. 4º da Lei nº 12.587 de 03 de janeiro 
de 2012.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua 
publicação.

Justificação

Durante a discussão final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 46, de 2013, que originou a Lei nº 12.860, 
de 11 de setembro de 2013, no plenário do Senado Fe-
deral, o relator da matéria propôs alteração na proposta 
legislativa original, a fim de aumentar a abrangência da 
alíquota zero da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS concedida para o setor de transporte público 
coletivo urbano de passageiros. A ideia era alcançar 
todos os serviços de caráter urbano prestados, não 
somente no município e nas regiões metropolitanas, 
como também aqueles prestados entre municípios lo-
calizados em aglomerados urbanos e microrregiões. 
A alteração seria feita por meio de emenda que en-
quadrava os serviços de caráter urbano nos moldes 
da Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Entretanto, 
peculiaridades do processo legislativo que retardariam 
a entrada em vigor da nova Lei desaconselharam a mu-
dança e a discussão da alteração foi deixada para um 
momento posterior. É disso que trata o presente projeto.

A sanção da Lei nº 12.860, de 2013, representou 
considerável desoneração tributária para o transporte 
municipal urbano. Entretanto, muitos serviços de trans-
porte coletivo de caráter urbano que ligam cidades 
localizadas em aglomerados urbanos, microrregiões 
e regiões integradas de desenvolvimento econômico 
(RIDE), como Brasília (DF), não foram beneficiados, o 
que penalizou milhões de brasileiros que utilizam esse 
tipo de transporte público nos deslocamentos diários 
entre suas residências e o local de trabalho. 
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Tomando como base dados do IBGE, estima-se 
que 1.291 municípios com transporte público coletivo 
de passageiros de caráter urbano ficaram à margem 
dos benefícios da citada lei. Na situação atual, servi-
ços de transporte coletivo entre municípios contíguos, 
como Teresina (PI) e Timon (MA) ou Cabo Frio (RJ) 
e Búzios (RJ), não fazem jus ao tratamento tributário 
mais favorável. 

O projeto que se propõe busca na Lei de Mobili-
dade Urbana (Lei nº 12.587, de 2012) o respaldo legal 
para sanar o equívoco existente na nova legislação, 
de forma a tratar todos os usuários do transporte pú-
blico urbano e de caráter urbano de forma equânime.

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013. – Se-
nador Acir Gurgacz, PDT/RO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.860, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a redução a 0% (zero por 
cento) das alíquotas das Contribuições So-
ciais para o PIS/Pasep e Cofins incidentes 
sobre as receitas decorrentes da atividade 
de transporte municipal local.

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

Art. 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as 
alíquotas da Contribuição para os Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS incidentes 
sobre a receita decorrente da prestação de serviços 
regulares de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

Parágrafo único. O disposto no caput alcança 
também as receitas decorrentes da prestação dos re-
feridos serviços no território de região metropolitana 
regularmente constituída. 

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

Brasília, 11 de setembro de 2013; 192o da Inde-
pendência e 125o da República. – DILMA ROUSSEFF 
– Guido Mantega.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.9.2013

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; 
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.241, DE 2013

Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Cons-
tituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que seja solicitado 
a Sua Excelência o Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia, Dr. EDISON LOBÃO,  informações sobre o estudo 
realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) relacionado ao racionamento de energia elétrica 
que ameaça  oito municípios da região oeste do Pará. 
Na origem do problema está o fato de que, por negli-
gência ou falha de planejamento, não foram feitos em 
tempo hábil os investimentos que deveriam reforçar 
o sistema elétrico que abastece de energia a região.

Veio ao meu conhecimento que está sendo man-
tido sob reserva pelas autoridades de Brasília um es-
tudo realizado pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) que dá notícia de risco iminente de 
racionamento de energia elétrica para as populações 
de pelo menos oito municípios da região oeste do Pará 
- Itaituba, Belterra, Santarém, Rurópolis, Brasil Novo, 
Placas, Medicilândia e Uruará. Ao todo, o racionamen-
to deverá afetar um contingente populacional próximo 
de 600 mil pessoas.

A causa seria  a ausência de providências quanto 
ao reforço para assegurar a estabilidade do sistema , 
antes do início das obras de construção da hidrelétrica 
de Belo Monte, em Altamira e da consequente eleva-
ção do consumo ocasionada pelo empreendimento.

Como isso não aconteceu, o sistema entrou em 
progressivo desequilíbrio e se encontra hoje gravemen-
te desbalanceado, segundo definição dada por espe-
cialistas no setor, que advertem para a possibilidade 
de blecautes e oscilações de carga. Foi um problema 
assim que recentemente provocou uma pane geral 
nos equipamentos do Hospital Regional de Santarém.

Segundo as informações, o estudo realizado pelo 
ONS deixa claro que quatro municípios devem ser de 
pronto afetados pelo racionamento, no momento em 
que o governo for compelido  a adotar a medida. São 
eles: Itaituba, Santarém, Belterra e Rurópolis. À medida 
que o problema for se agravando outras quatro cidades 
– Brasil Novo, Medicilândia, Placas e Uruará – deverão 
sofrer igualmente as mesmas restrições de consumo.

Essa situação extrema poderia ter sido evitada 
se tivessem sido construídas pelo menos três subes-
tações, sendo uma em Altamira, uma em Vitória do 
Xingu e uma terceira no entroncamento das rodovias 
BR-163 (Cuiabá-Santarém) com a BR-230 (Transama-
zônica), o que asseguraria a estabilidade do sistema.



75292 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Entretanto apenas a de Altamira foi efetivamente 
construída, muito embora os custos de construção de 
uma subestação de grande porte é calculada em R$ 
50 milhões de reais, valor ínfimo considerado o custo 
final de Belo Monte estimado em R$ 32 bilhões de reais.

Mais uma vez, reitera-se no Pará o equívoco 
cometido no passado na construção da Hidrelétrica 
de Tucuruí, quando os “projetos de desenvolvimento” 
eram gestados nos gabinetes de Brasília, ignorando 
a realidade local,  a população que vivia nas áreas de 
entorno e os problemas e transtornos que suas deci-
sões causariam às populações afetadas.

Lamentável é que isso se repita em pleno século 
21, em governo democrático, indicando que a preocu-
pação primeira – e quase única – dos tecnocratas de 
Brasília é apenas  viabilizar o projeto gerador de ener-
gia, sem se darem ao trabalho de refletir sobre suas 
consequências na qualidade de vida da população, 
que está localizada dentro do  Estado do Pará e que 
oferece ao Brasil dois incontestáveis trunfos econômi-
cos: 1) o maior saldo de sua balança comercial; 2) a 
maior parte da energia produzida no país (três quintos).

O governo Fernando Henrique Cardoso em 2001 
adotou o racionamento para responder à crise nacional 
na oferta de energia elétrica.Naquela ocasião o Pará, 
embora produtor e exportador de energia, e onde não 
faltam chuvas foi obrigado a entrar no sacrifício. Para 
o apagão de 12 anos atrás a grande vilã foi a falta de 
chuvas, para o iminente apagão previsto para os mu-
nicípios do oeste do Pará, a causa alia a negligência 
à falta de planejamento.

O que se vem constatando é que o Sistema Elé-
trico já opera no limite, sujeito a reiterados desligamen-
tos. Ora, quando há o crescimento da demanda em 
determinada região, procura-se planejar a ampliação 
do sistema elétrico em seus três níveis técnicos – a 
geração, a transmissão e a distribuição.

Na região oeste do Pará, a demanda vem expe-
rimentando um crescimento muito forte, principalmen-
te em Altamira, por causa do projeto de Belo Monte, 
e na cidade de Itaituba, onde, além da operação de 
uma fábrica de cimento, estão sendo implantados di-
versos projetos voltados para o armazenamento e o 
transporte de grãos.

A ação governamental responsável seria ter plane-
jado e executado  as obras de ampliação do Tramoeste, 
como é denominado o sistema elétrico que abastece 
a região. Isso, porém, não aconteceu, o que está na 
origem dos problemas para cuja solução o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico acena agora com a pos-
sibilidade do racionamento.

Repito, as obras de Belo Monte, provocaram a 
necessidade de mais energia elétrica para alimentar 

os canteiros de obras e responder ao crescimento da 
demanda de carga da própria cidade de Altamira, cuja 
população foi bruscamente aumentada. Com isso, a 
transmissão entre a usina de Tucuruí e a subestação 
de Altamira passou a operar no limite e em precária 
“estabilidade”.

Nessas condições, um aumento de carga ou 
desligamento repentino em qualquer ponto do sistema 
oeste do Pará, incluindo todo o circuito que vai de Tu-
curuí a Altamira e se estende até Santarém e Itaituba, 
provoca instantaneamente uma perda de estabilidade.

As consequências podem ser desligamentos 
inesperados, com perda total de controle e podendo 
mesmo chegar a blecautes. Em situações assim, a 
única solução possível é diminuir a carga demandada 
em pontos estratégicos do sistema, normalmente os 
mais afastados da fonte de geração. No caso atual, a 
opção mais provável é o corte de carga em Santarém.

Ante os fatos apontados requeiro a Vossa Exce-
lência informações sobre as seguintes questões: 

1. É verdadeira a previsão de iminente raciona-
mento de energia elétrica que atingirá a região oeste 
do Pará, particularmente os municípios de  Santarém, 
Itaituba, Belterra e Rurópolis ?

2. Há  estudos que tratem do assunto de forma 
emergencial, com a imediata “compensação reativa” 
da linha de transmissão, a fim de permitir que ela pas-
se a escoar maior quantidade de energia da usina de 
Tucuruí para o Tramoeste?

3. Há estudos para a instalação de reatores e 
bancos de capacitores na subestação de Altamira, que 
recebe a energia de Tucuruí e a transmite tanto para a 
Transamazônica quanto para o canteiro de Belo Monte? 

4. Quais medidas estão sendo previstas para, sob 
o enfoque permanente, dimensionar a solução estru-
tural do sistema elétrico para a região oeste do Pará, 
como o planejamento e construção das subestações 
associadas a Belo Monte?

5. Existe decisão governamental para que a Ele-
tronorte execute as obras de “reforço de transmissão” 
na região oeste do Pará?

Plenário do Senado Federal, em 23 de outubro 
de 2013. – Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.

Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço, como o 
primeiro a chegar ao plenário.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a V. Exª a minha inscrição para uma comunicação 
inadiável, como primeiro orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª será o primeiro nas comu-
nicações inadiáveis.

Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, eu solicito a mi-
nha inscrição no horário de Lideranças.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito no horário de 
Lideranças.

Há oradores inscritos.
Senadora Vanessa Grazziotin, permita-me, antes 

de iniciar a fala dos nossos oradores. 
Eu, como dizia para o Senador Ricardo Ferraço, 

travo um bom combate, uma boa luta desde a Consti-
tuinte – e eu diria – até hoje na busca do voto aberto. 

Como estive na CCJ diversas vezes, fiz a defesa, 
hoje eu fiquei assistindo aos oradores e lhe confesso, 
Senador Ricardo Ferraço, que uma das falas que me 
marcou muito foi a sua, quando V. Exª disse na argu-
mentação pelo voto aberto em todas as situações: 
“Meu filho, Senadores [palavras do Senador Ricardo 
Ferraço], me cobrou: ‘Por que vocês votam secreto, 
meio escondido?’” Enfim, eu queria fazer esse registro. 
Sei que V. Exª vai falar, e a Comissão votou por unani-
midade o fim do voto secreto em todas as situações. 
Houve destaques – eu acompanhei passo a passo –, 
mas os destaques também foram derrubados.

Quero também cumprimentar – permita-me por-
que, para mim, é um momento histórico da vida de to-
dos nós – a palavra do próprio Senador Cássio, quando 
disse: “Sinto muito, meu Líder, mas seus argumentos 
não me convencem”, contrariando o próprio Líder do 
seu Partido.

Walter Pinheiro disse: “Eu não tenho dúvida: 
transparência absoluta, voto aberto.”

Anibal Diniz: “A pressão popular agora é que vai 
efetivamente funcionar. O que importa é a transparên-
cia. Voto aberto.”

Pedro Simon: “Em nome da ética, da transparên-
cia, não tenho nenhuma dúvida, voto aberto”.

Randolfe Rodrigues: “O mundo caminha pelo 
voto aberto” e deu exemplo das maiores democracias 
do mundo.

Cristovam: “Eu tenho vergonha de votar secre-
tamente.”

Rollemberg: “Voto aberto por convicção e orien-
tação partidária”.

Wellington Dias: “Voto aberto. Isso é uma decisão 
histórica do meu Partido e da nossa Bancada.”

Pedro Taques: “A transparência, o respeito e a 
voz do povo das ruas exigem o fim do voto secreto”.

Sérgio Souza, e aqui já termino. Relatório limpo, 
claro. Rejeitou, inclusive, todas as emendas e disse: 
“É um momento histórico. Voto aberto em todas as si-
tuações. As ruas mostraram isso, o povo exigiu isso.” 

Parabéns a todos, principalmente ao Relator, que 
não acatou a minha emenda, embora a minha fosse 
a mais antiga, mas acatou corretamente – o Ferraço 
concorda comigo – a emenda que veio da Câmara, 
porque ela já foi votada em dois turnos e vai ser vota-
da aqui a idêntica à nossa. Isso é o que interessa. Nós 
nos sentimos plenamente contemplados. Parabéns, 
Relator, foi pelo caminho mais rápido. Votado aqui, vai 
à promulgação.

Senadora Vanessa Grazziotin, por cessão do 
Senador Valdir Raupp. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presi-
dente, Senador Paim. Eu não tenho dúvida nenhuma 
de que esse será um dos mais empolgantes debates 
que este Plenário deverá travar a partir da aprovação 
dessa Proposta de Emenda Constitucional na Comissão 
de Constituição e Justiça. Caberá ao Plenário tomar a 
decisão final sobre a matéria. 

Penso que as divergências que existem em torno 
das propostas são extremamente salutares. Não há 
divergência, e isso é muito positivo. Quero aqui res-
saltar a necessidade do voto aberto para a análise de 
cassação de mandatos parlamentares. Acho que isso 
é o que mais interessa à sociedade brasileira, saber 
como Parlamentares votaram em relação a processos 
movidos contra Parlamentares, colegas, da mesma for-
ma como votar para eleger a Mesa Diretora da Casa 
também ser voto aberto. Enfim, eu considero que as 
divergências são muito menores, Presidente, Senador 
Paim, do que as convergências no que diz respeito a 
aspectos tão importantes, fundamentais, cruciais, des-
sa Proposta de Emenda à Constituição. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companhei-
ros e companheiras, venho à tribuna neste momento 
para tratar e aqui reproduzir um pouco do que foi a 
audiência pública que tivemos com o titular da Advo-
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cacia-Geral da União, Dr. Adams, e a Ministra da Casa 
Civil, nossa colega, Senadora pelo Estado do Paraná, 
Senadora licenciada, Gleisi Hoffmann, que esteve na 
Comissão de Infraestrutura, presidida pelo Senador 
Collor de Mello, para debater os projetos importantes 
que estão sendo desenvolvidos no Brasil em relação 
à infraestrutura.

E como não poderia deixar de ser, Sr. Presidente, 
obviamente, cada Senador, cada Senadora que falava, 
que questionava, levantava aspectos de obras relacio-
nadas diretamente com o Estado que aqui representa, 
com a unidade da Federação que aqui representa ou 
de obras que atingem indiretamente esses Estados.

No nosso caso, não foi diferente. Tanto eu quanto 
o Senador Alfredo Nascimento levantamos questões 
relativas ao Estado do Amazonas. Entre elas eu pode-
ria, e posso, destacar a questão da aviação regional. 
Há uma decisão e já se encontra em fase final para 
liberação dos primeiros processos licitatórios a recu-
peração de vários aeroportos regionais, de várias ci-
dades, pequenas e médias, de nosso País.

De acordo com as informações, o Estado do 
Amazonas deverá ser aquele que terá as primeiras 
licitações sendo executadas, num primeiro momento, 
com sete aeroportos incluídos.

Levantamos essa questão, mas também avan-
çamos no sentido de relatar as negociações que a 
Bancada do Amazonas está tendo com a SAC, que 
é a Secretaria de Aviação Civil. Essas negociações 
levarão, sem dúvida nenhuma, o Governo Federal a 
propor uma política diferenciada de aviação regional 
para a Amazônia, Sr. Presidente.

V. Exª, por exemplo, é do Estado do Rio Grande 
do Sul. Quando falamos em aviação regional no Rio 
Grande do Sul, não podemos comparar com aviação 
regional da Amazônia. Nem mesmo quando falamos da 
aviação regional do Nordeste podemos comparar com 
a aviação regional da Amazônia, porque, na Amazô-
nia, Sr. Presidente, muitas vezes, o avião, o transporte 
aéreo é a única opção.

Lá, as pessoas não optam por viajar de carro, de 
avião, de trem ou de navio. Não. Muitas vezes, quan-
do um doente tem de ser transferido, e a cidade pode 
não ser muito longe da capital: 220, 300km, às vezes, 
mas que, percorridos pelo rio, são uma viagem que 
leva mais de 24 horas, Sr. Presidente.

Então, falar de aviação regional na Amazônia é 
falar de transporte popular, de transporte para a po-
pulação.

Estivemos com o Ministro inúmeras vezes e ficou 
acertado que seria formado... E aqui quero cumpri-
mentar o Ministro Moreira Franco, que, efetivamente, 
já instituiu uma comissão de trabalho, um grupo de 

trabalho que já iniciou as reuniões, o debate e a pre-
paração desse projeto, que deverá ser encaminhado 
à Casa Civil, um projeto que tratará de uma política 
especial da aviação regional para a Amazônia. E, aí, 
não envolve apenas o Estado do Amazonas, e, sim, 
todos os Estados que pertencem à Amazônia Legal, 
ou seja, quase 60% do Território nacional.

A Ministra se comprometeu a, assim que chegar 
à Casa Civil – ela tem conhecimento da matéria, tem 
claro esse grupo de trabalho formado no âmbito da 
SAC e o estudo que vem sendo desenvolvido –, nós 
dialogarmos para fazer com que esse projeto saia do 
papel e se transforme numa ação prática.

Uma segunda questão por nós levantada naque-
la audiência, Sr. Presidente, diz respeito à BR-319. A 
BR-319, para quem não sabe, quem não é da região, 
quem está nos ouvindo neste momento, é a única via 
terrestre que liga a Amazônia Ocidental às demais 
regiões do nosso País. Ou seja, a cidade de Manaus 
e grande parte das cidades do Estado do Amazonas 
e do Estado de Roraima só podem se ligar, via ter-
restre, com o Centro-Oeste, o Nordeste, o Sul e o 
Sudeste através da BR-319. Essa BR foi construída e 
inaugurada no início da década de 70, Sr. Presidente, 
e, infelizmente, pela falta de manutenção, ficou prati-
camente intransitável, por conta da falta – repito – de 
manutenção permanente nessa estrada.

E, quando, ainda no governo do Presidente Lula, 
decidiu-se pela recuperação da BR, não se conseguiu, 
porque o Ministério do Meio Ambiente entendeu aquilo 
não como uma obra de recuperação, mas como uma 
nova obra, e passou a exigir o cumprimento de todas 
as pendências ambientais e muito mais. Com a pre-
caução de que aquela estrada não seja o caminho 
para o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente 
impôs uma série de exigências – a maioria delas já 
assumida e cumprida, tanto que essa estrada, depois 
de recuperada, será conhecida como uma estrada par-
que, tamanha a quantidade, Senador Paim, de novas 
áreas de reservas que já foram criadas e implantadas 
no entorno da BR-319.

Pedimos, solicitamos da Ministra Gleisi, ao final 
do debate, que fosse instituída uma comissão coorde-
nada pela Casa Civil, ou seja, coordenada pela própria 
Ministra Gleisi, que envolvesse o Ministério dos Trans-
portes, o Ministério do Planejamento, o Ministério do 
Meio Ambiente e a Bancada Federal do Amazonas.

Veja, Sr. Presidente, por mais de cinco anos, o 
Ministro dos Transportes do Brasil foi o Senador Alfredo 
Nascimento, que é Senador pelo Estado do Amazonas 
e que tentou muito recuperar essa estrada e não con-
seguiu. Não tenho dúvida de que, a partir do momento 
em que instituirmos esse grupo de trabalho envolvendo 
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os diversos Ministérios do Governo Federal e a Banca-
da do Estado do Amazonas, poderemos dar grandes e 
importantes passos no sentido da recuperação da BR.

Tenho a convicção plena, absoluta, da necessida-
de que temos de conservar a parte mais conservada 
da Amazônia brasileira; entretanto, isso não significa 
dizer que aquelas pessoas que vivem em Manaus, em 
Itacoatiara, em Tefé, lá em Boa Vista, no Estado de 
Roraima, não possam, através da via terrestre, estar 
ligadas ao seu próprio País.

Há BR-174, que liga Manaus até o Caribe, Sr. 
Presidente, e, portanto, até a América do Norte, tanto 
que para os manauaras, os amazonenses, os rorai-
menses é muito mais fácil passar férias nos países do 
norte da América do Sul, na Venezuela, no Caribe...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – ... do que em seu próprio País, 
tamanha a dificuldade e o elevado custo para se che-
gar às belas praias, por exemplo, Senador Davim, do 
belo Nordeste brasileiro, Senador Humberto Costa. É 
muito mais barato, é muito mais em conta os brasilei-
ros do Norte, sobretudo do Amazonas e de Roraima, 
irem para o Caribe, do que aproveitarem as praias 
belíssimas do Nordeste brasileiro.

Então, Senador Alfredo, que acaba de chegar 
ao plenário, estou aqui relatando não apenas as nos-
sas intervenções durante a audiência pública com a 
Ministra Gleisi, mas principalmente o fato de termos 
proposto a formação da comissão, à que ela acenou 
de uma forma extremamente positiva, Senador Alfredo.

Creio que essa comissão, se não se reunir toda 
semana, tem de fazê-lo, pelo menos, a cada 15 dias, 
nem que seja, para daqui a um, dois, três meses, chegar 
à conclusão de que não teremos a BR recuperada. E 
vamos dizer isso para a nossa gente, para o nosso povo. 

Agora, é possível recuperar a BR? É possível. É 
possível recuperar a BR, preservando-se o meio am-
biente? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, 
é possível.

Relatamos aqui que, na década de 70, a estrada 
era totalmente asfaltada, e quantos brasileiros e brasi-
leiras de todas as regiões por ela passaram e viajaram? 
Nem por isso o desmatamento aconteceu. Ainda mais 
agora, com todas essas medidas tomadas de criação 
de unidades ambientais, de unidades de preservação, 
de APAs, de parques que foram criados. E não só cria-
dos, porque a exigência – vejam só a diferença! – do 
meio ambiente não era só pela criação, porque, no 
Brasil, há inúmeras áreas de proteção ambiental, mas 
era pela criação e pela implementação.

O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – Senadora, V. Exª me concede um aparte?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –Isso significa a presença de 
servidores lá, permanentemente, para proteger essas 
áreas ambientais no entorno da BR-319.

Com muito prazer, concedo um aparte a V. Exª, 
Senador Alfredo.

O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – Senadora, para que a população brasileira 
conheça, de fato, o problema vergonhoso por que passa 
o Governo Federal, por não assumir a responsabilidade 
da conclusão da recuperação dessa rodovia, quando 
Ministro dos Transportes, elaborei, por exigência dos 
órgãos de meio ambiente, quatro estudos de impacto 
ambiental. E cada estudo apresentado possuía, por 
parte desses órgãos do meio ambiente, defeitos. Te-
riam que ser corrigidos alguns procedimentos. Para que 
se compreenda bem, essa rodovia tem pouco mais de 
800 quilômetros, os extremos estão recuperados e a 
parte central, que já foi asfaltada, está se destruindo, 
e o Amazonas sem comunicação com o resto do País. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – O Presidente Lula, quando me convidou 
pela primeira vez para ser Ministro dos Transportes, 
assumiu comigo o compromisso de recuperarmos a BR-
319. Reconheço que os impedimentos causados pelos 
órgãos de meio ambiente têm dificultado a execução 
dessa obra. Ainda durante a campanha da Presidenta 
Dilma, ela também assumiu essa responsabilidade, e 
confio que o Governo Federal, que a Presidenta Dilma 
tome para si essa responsabilidade, para que possa-
mos iniciar a recuperação dessa rodovia tão importan-
te para nós, amazonenses, e importante para o Brasil. 
Senadora, quero, primeiro, registrar que foi sua a pro-
posta da criação dessa comissão com a participação 
do Governo Federal, para que esses entraves sejam 
desfeitos, e o Governo Federal possa, finalmente, como 
disse V. Exª, dizer para o povo do Amazonas que vai 
executar a recuperação da BR-319 ou não, porque eu, 
particularmente, não aguento mais as desculpas que 
são colocadas em relação a essa obra, que é emble-
mática, que é importante para o nosso povo do Ama-
zonas. Muito obrigado, Senadora, e parabéns! 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço o aparte. 
Quero dar o meu testemunho de como V. Exª se tem 
dedicado a esse assunto.

Para concluir, Senador Paulo Paim, eu gostaria 
de dizer que acredito muito na recuperação da BR-319, 
porque, nas últimas décadas, não houve um governo 
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como o do Presidente Lula e, agora, o da Presiden-
te Dilma que tenham olhado tanto para a Amazônia 
brasileira.

Dissemos isso a Ministra Gleisi. Se olhássemos 
o mapa do Brasil, há dois anos, veríamos que o vazio 
da Amazônia era para todos os segmentos. Hoje, no 
que diz respeito, por exemplo, ao sistema energético 
brasileiro, o que temos lá é a nossa região interligada, 
Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –

Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa! 
Falaram de vários aeroportos que estão sendo recupe-
rados e reconstruídos pela Infraero. Talvez a maior obra 
da Infraero hoje seja a do aeroporto de Manaus. Tudo 
bem que o aeroporto tenha sido inaugurado em 1976 
e, até hoje, não tenha havido nenhuma outra grande 
reforma, mas é uma reforma belíssima, Sr. Presidente. 

É verdade que a questão dos aeroportos, da 
aviação regional está a caminho. 

Então, é por essas questões, pelo compromisso.
Da Zona Franca, não há o que falar. A Bancada 

de Deputados Federais, Senador Alfredo, está, nesse 
momento, possivelmente, levando ao Presidente da 
Câmara o relatório aprovado pela Comissão Especial, 
que aprovou a PEC, o projeto de emenda à Constituição 
de iniciativa do Poder Executivo, da Presidenta Dilma...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – ...que prorroga a Zona Franca 
por mais 50 anos.

Então, nós, aqui, não estamos questionando o 
compromisso do Governo Federal em relação à Ama-
zônia. Pelo contrário. O compromisso existe, e ele é 
fato. O que precisamos fazer – e é por isso que sugeri-
mos à Comissão – é nos reunir. Todos: o Ministério do 
Meio Ambiente, os demais Ministérios envolvidos e a 
Bancada, para ver como desatamos o nó da BR-319.

Quem vive em Município, por onde passam vá-
rias estradas e BRs, não faz ideia do que é viver em 
um lugar do Brasil onde não existe uma estrada por 
onde possamos viajar e visitar outros Estados vizi-
nhos e amigos.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Essa é a Senadora Vanessa 
Grazziotin. 

Agora, para uma comunicação inadiável, com a 
palavra o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, 
eu gostaria de me inscrever para falar pela Liderança 
da Oposição.

Eu vou observar primeiro, Sr. Presidente, como 
está a pauta. Estou telefonando para os Líderes. En-
tão, voltarei a falar com V. Exª, se assim puder, para 
me inscrever, depois da Ordem do Dia. Vou verificar 
qual é a pauta de hoje e, daqui a pouco, eu lhe infor-
mo, quando desejar falar, e lhe agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Eu estou na mesma situação de 
V. Exª. Eu prefiro falar depois da Ordem do Dia, mas, 
se a Ordem do Dia for terminar à meia-noite, eu falo 
antes. V. Exª está aqui sob meus cuidados.

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, Presidente 
desta sessão; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ago-
ra, pela manhã, houve um debate longo, um debate 
profundo, na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, com muitos argumentos consistentes, com 
muitos argumentos robustos.

Tratamos do enfrentamento de um tema que 
se apresenta na agenda do Congresso brasileiro e 
do Senado Federal há muitos anos. O tema sobre a 
inadiável decisão que nós precisamos adotar, trazen-
do, para a nossa prática parlamentar, para a nossa 
rotina parlamentar, o exercício do voto aberto em todo 
e qualquer nível.

Foi um debate longo. Foram quase três horas de 
debate, mas, ao fim, prevaleceu aquilo que me parece 
razoável. Ao fim, prevaleceu o bom senso: o Congres-
so brasileiro não tem mais como sustentar, diante da 
população brasileira, qualquer tipo de votação secreta 
que não permita à população brasileira, que não permita 
aos eleitores, aos cidadãos acompanharem e fazerem 
o controle social do exercício dos nossos mandatos, 
até porque mandato não é propriedade particular de 
quem o exerce.

Na verdade, o voto secreto foi instituído em nossa 
realidade cultural ainda em 1932, quando foi instituído 
o Código Eleitoral brasileiro. Mas ali foi instituído o voto 
secreto ao cidadão. Dar sigilo, Senador Paulo Davim, 
ao eleitor, para que ele possa exercer o seu voto.

Isso foi apropriado, isso foi distorcido ao longo do 
tempo, e, na verdade, todos nós estamos aqui – pelo 
menos eu estou – submetidos circunstancialmente a 
constrangimentos de votações em que você vota de 
uma forma, e o resultado tem um outro endereço, um 
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outro caminho. Aí ficamos todos na vala comum, sem 
nos apresentarmos à população para que possamos, 
de fato, de frente, afirmar a forma que estamos votando.

Isso já tinha sido votado aqui no plenário. Des-
taques foram feitos. A Comissão de Constituição e 
Justiça ratificou agora, pela manhã. 

Então, a minha expectativa – quero crer que seja a 
expectativa de muitos Senadores – é a de que o nosso 
Presidente, o Senador Renan Calheiros, possa agendar 
essa matéria, passa pautar essa matéria, para que, de 
forma definitiva, o Senado Federal se manifeste para 
deliberar. Tenho a expectativa e a confiança de que 
o Plenário do Senado vai ratificar a decisão que foi 
adotada pela Comissão de Constituição e Justiça, ra-
dicalizando pela transparência e pelo exercício do voto 
aberto, em todos os níveis, aqui, no Senado Federal.

É importante frisar que, por se tratar de uma 
emenda à Constituição, ao alterarmos essa prática 
parlamentar no Congresso brasileiro, essa prática es-
tará se estendendo às Assembleias Legislativas, às 
Câmaras Municipais, de modo que estamos incorpo-
rando um novo marco, um novo paradigma no exercício 
da atividade parlamentar brasileira.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
V. Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Foi, seguramente, Sr. Presidente, um 
debate de êxito na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto, agora, 
neste momento, não se permite o aparte, mas, pela 
importância do tema...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – V. Exª é o Presidente. Se V. Exª defe-
rir, eu, naturalmente, ouvirei o Senador Mário Couto, 
com muita alegria.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Ele está falando como orador inscrito?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Não. Para uma comunicação.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Eu queria apenas parabenizá-lo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Por deferência do Senador Paulo Paim, 
a palavra é de V. Exª. Acolho o aparte, com muita ale-
gria, Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
Eu lhe agradeço. Senador, eu quero parabenizá-lo pelo 
brilhante pronunciamento na tarde de hoje. Temos que 
mostrar à sociedade brasileira que não temos por que 
esconder o nosso voto. A sociedade brasileira exige de 
cada um de nós que possamos mostrar a essa socie-
dade, que confiou em nós e que nos colocou aqui, o 

nosso voto. Ninguém pode nos impedir disso! Impedir 
um Senador, impedir um cidadão de não fazer aquilo 
que lhe é de direito, de mostrar à sociedade o voto? 
Isso vai de encontro ao que a sociedade quer e de en-
contro ao que o Senado faz, que é trazer o bem-estar 
social para a sociedade. Vai de encontro a tudo isso, 
Senador! Então, eu vibro muito, eu fico muito feliz e 
alegre quando vejo um Senador ir à tribuna pronunciar-
-se da maneira como V. Exª está se pronunciando. Já 
ganhei o meu dia pelo seu pronunciamento hoje. Eu 
poderia voltar para casa satisfeito! Nós temos que abrir, 
imediatamente – a palavra é esta, “imediatamente” –, 
o voto e dizer assim: voto secreto, nunca mais neste 
País. Vamos mostrar à sociedade o voto de cada Se-
nador neste plenário aqui. Meus parabéns, Senador!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Essa é a minha convicção. O primeiro 
passo foi dado pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça com as diversas manifestações de diversos Par-
lamentares de diversos partidos.

Essa não é uma disputa, não é um debate ide-
ológico; esse não é um debate que conflita esse ou 
aquele partido, mas essa é uma oportunidade para o 
Congresso Nacional, uma oportunidade para o Senado 
da República se reafirmar ainda mais diante da socie-
dade brasileira, de caminhar em linha com aquilo que 
deseja a população brasileira, que é transparência nos 
nossos atos, para que a população possa conhecer 
como cada um de nós se manifesta.

Portanto, um dia de júbilo, um dia de extraordiná-
rio avanço pelo debate feito na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Agora, a expectativa e a ansiedade no 
sentido de que o nosso Presidente, o Senador Renan 
Calheiros, possa, de fato, pautar essa matéria, para 
que o Senado Federal inclua esse debate, a fim de que 
possamos reafirmar a nossa posição de radicalizar em 
favor da transparência.

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

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ricardo Fer-
raço, pelo seu pronunciamento.

Vou lembrar de novo: assisti a todo o debate na 
Comissão, e, quando V. Exª deu o testemunho de que 
seu filho de 21 anos lhe cobrou – “Pai, o que é isso?” 
–, ficou constrangido. “Tenho que explicar que o meu 
pai, no Parlamento, vota secretamente.” E V. Exª res-
pondeu: “Não há explicação”! E, por isso, V. Exª defen-
deu, como nunca, ali, hoje, pela manhã, juntamente 
com outros Senadores, o fim do voto secreto.

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Acir, pela ordem.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado.

Só para registrar a visita dos Vereadores de Gua-
jará-Mirim: Vereador Agostinho, de Guajará Mirim, e 
Vereador Arão, da aldeia Laje Novo, de Guajará-Mirim. 
Os dois são Vereadores e estão em Rondônia, divisa 
com a Bolívia. Temos Guajará, do lado brasileiro, e 
Guayaramerín, do lado boliviano.

Os dois vieram aqui, juntamente com os demais 
Vereadores – não puderam entrar, porque estão sem 
gravata –, e também com o Prefeito Dúlcio, que está 
nos visitando aqui, no Senado. 

Então, eu queria registrar a presença dos dois 
e dizer que estamos representando também a cidade 
de Guajará-Mirim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim (Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Sejam bem-vindos! Estão acom-
panhados do Senador Acir Gurgacz, um dos grandes 
Senadores desta Casa.

Passamos a palavra, como Líder, ao Senador 
Paulo Davim, nesse momento.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, na última segunda-feira, os 
prefeitos do meu Estado, o Rio Grande do Norte, as 
lideranças municipais e os vereadores reuniram-se em 
Natal com a Bancada Federal. Também estavam lá os 
deputados estaduais, os Deputados Federais, os Se-
nadores, o Presidente da Câmara Federal, Deputado 
Henrique Alves, que é potiguar, e o Presidente do Se-
nado Federal, Senador Renan Calheiros.

O movimento chamado SOS Municípios está gras-
sando por todo o Brasil no sentido de se fortalecer e de 
solicitar ao Congresso Nacional a aprovação da PEC 
39, que altera o art. 159 da Constituição Federal, de 
iniciativa da Senadora Ana Amélia. Essa emenda pro-
põe aumentar em 2% o repasse do Imposto de Renda 
e do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios.

Existe uma angústia muito grande dos gestores 
municipais, uma preocupação muito grande com a ges-
tão financeira dos Municípios não só do Rio Grande do 
Norte, como também do Brasil. Dados da Federação 
dos Municípios apontam que, em 2012, do orçamento 
de R$1,7 trilhão, 43% foram destinados para a amor-
tização da dívida; 22,88% – 23%, portanto, arredon-
dando – foram para a Previdência; e apenas 10% de 
repasses da União para Estados e Municípios.

A situação toma conformações de insustentabi-
lidade do ponto de vista da viabilidade financeira dos 
Municípios. Dados apontam que cerca de 60% dos 
Municípios estão comprometidos com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

E aí vem outra preocupação e outra demanda 
por parte dos prefeitos, reunidos lá em Natal, mas que 
também é pauta de reivindicação dos prefeitos de todos 
os Municípios do Brasil: é a questão do repasse para 
pagamento de recursos humanos, para pagamento 
de pessoal dos programas federais, como, por exem-
plo, o Estratégia de Saúde da Família, as equipes de 
saúde da família. 

O Governo Federal repassa recursos para pa-
gamento de pessoal, entretanto, esses Municípios, 
recebendo esses recursos, são passíveis da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com os recursos repassa-
dos da União. Existe um clamor nacional dos Muni-
cípios no sentido de que os repasses de programas 
federais para pagamento de pessoal não estejam na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, muitas 
vezes, o Município está abaixo da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, não está comprometendo os limites 
que determina a lei, mas o recebimento de repasses 
dos programas federais faz com que entre na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Então, essa reunião, que contou, como falei há 
pouco, com a presença do Presidente do Senado Fe-
deral, Senador Renan Calheiros, do Presidente da 
Câmara Federal, Deputado Henrique Alves, e de toda 
a Bancada do Estado do Rio Grande do Norte, foi nes-
te sentido: de pedir o apoio para a aprovação da PEC 
39, que aumenta em 2% o Fundo de Participação dos 
Municípios; e pedir também para que os repasses dos 
programas federais para pagamento de pessoal ...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) 
-– ... não comprometam o Município na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, ou seja, que não sejam compu-
tados para esse fim, porque isso compromete muito 
os Municípios.

Ora, o Município recebe uma Unidade Básica 
de Saúde, o Município recebe repasse para implantar 
mais uma equipe de Saúde da Família, recebe es-
ses repasses federais para pagamento de pessoal; 
entretanto, isso o compromete com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Seria um contrassenso, e não é um 
contrassenso. Os prefeitos têm razão quando pedem, 
quando apelam ao Congresso Nacional, nas pessoas 
dos Presidentes das duas Casas. 

Na ocasião, foi entregue um documento elencan-
do os pontos de preocupação dos gestores municipais. 
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Esse movimento, de que tomei conhecimento na 
ocasião, acontecerá também na Bahia e em todos os 
Estados da Federação, e pede às suas Bancadas Fe-
derais o apoio para a aprovação da PEC 39, de 2013, e 
que o Governo Federal avalie com bons olhos o repasse 
dos programas federais para pagamento de pessoal. 

Então, eu quero registrar e agradecer a presença 
do Presidente desta Casa no Rio Grande do Norte, na 
reunião do SOS Municípios, assim como a presença 
do Presidente da Câmara dos Deputados.

O que foi acertado é que os Presidentes das duas 
Casas solicitarão uma audiência com a Presidenta da 
República para que possam levar até ela a preocupação 
dos prefeitos do Brasil e pedir e negociar a aprovação 
dessa PEC; da mesma forma, pedir a desoneração 
do repasse dos recursos dos programas federais para 
pagamento de pessoal, no sentido de não comprome-
ter os Municípios na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Portanto, Sr. Presidente, faço aqui o registro desse 
movimento, acontecido na segunda-feira, no Estado do 
Rio Grande do Norte, com os prefeitos do meu Estado, 
com a Bancada Federal e estadual. Esse movimento 
acontecerá também em todos os Estados, inclusive no 
Estado de V. Exa, o Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Paulo Davim. 

Agora, como orador inscrito, o Senador Eduardo 
Suplicy e, em seguida, o Senador Fernando Collor, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Querido Senador Paulo Paim, Presidente 
desta sessão do Senado, hoje é um dia muito especial 
para mim porque consegui algo que não é tão fácil: a 
concordância e a assinatura dos 81 Senadores numa 
carta à Presidenta Dilma Rousseff. 

V. Exª, Senador Paulo Paim, e todos os Senado-
res presentes, os 81 Senadores, assinaram a seguinte 
carta à Srª Presidenta da República:

Excelentíssima Sra. Presidenta Dilma Rousseff:
Nós, Senadores da República, dos mais diver-
sos partidos, queremos reforçar a sugestão 
que lhe foi formulada pelos participantes do II 
Colóquio Internacional NUPSI-USP sobre In-
venções Democráticas e Construções da Fe-
licidade, conforme a mensagem anexa, para 
que Vossa Excelência constitua um Grupo de 
Trabalho que tenha por propósito preparar a 
instituição, por etapas, iniciando-se pelos mais 
necessitados, da Renda Básica de Cidadania, 
conforme dispõe a Lei 10835/2004, cuja san-

ção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
se deu em 8 de janeiro de 2004, após sua 
aprovação por todos os partidos políticos no 
Congresso Nacional.
Neste 20 de outubro completar-se-á dez anos 
da instituição do Programa Bolsa Família, o 
qual pode ser visto como um passo na dire-
ção da adoção do Programa Renda Básica 
de Cidadania – RBC. Em 8 de janeiro próxi-
mo, a Lei que institui a RBC completará dez 
anos. Será importante, pois, que pessoas que 
tenham contribuído para o estudo dos progra-
mas de transferência de renda, com vistas ao 
objetivo maior de erradicação da pobreza ab-
soluta e da aplicação dos princípios de justi-
ça, possam colaborar para esse propósito, a 
exemplo do Professor Paul Singer, o qual se 
dispôs a participar.
Respeitosamente,...

Assinam a presente manifestação à Presidenta 
Dilma os Senadores:

Acir Gurgacz
Aécio Neves
Alfredo Nascimento
Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Dias
Ana Amélia
Ana Rita
Angela Portela
Anibal Diniz
Antonio Carlos Rodrigues
Antonio Carlos Valadares
Armando Monteiro
Benedito de Lira
Blairo Maggi
Casildo Maldaner
Cássio Cunha Lima
Cícero Lucena
Ciro Nogueira
Clésio Andrade
Cristovam Buarque
Cyro Miranda
Delcídio do Amaral
Eduardo Amorim
Eduardo Braga
Eduardo Lopes
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Eunício Oliveira
Fernando Collor
Flexa Ribeiro
Francisco Dornelles
Garibaldi Alves
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Gim Argello
Humberto Costa
Inácio Arruda
Ivo Cassol
Jader Barbalho
Jarbas Vasconcelos
João Alberto Souza
João Capiberibe
João Durval
João Ribeiro
João Vicente Claudino
Jorge Viana
José Agripino
José Pimentel
José Sarney
Kátia Abreu
Lídice da Mata
Lindbergh Farias
Lobão Filho
Lúcia Vânia
Luiz Henrique
Magno Malta
Maria do Carmo Alves
Mário Couto
Mozarildo Cavalcanti
Osvaldo Sobrinho
Paulo Bauer
Paulo Davim
Paulo Paim
Pedro Simon
Pedro Taques
Randolfe Rodrigues
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Roberto Requião
Rodrigo Rollemberg
Romero Jucá
Rubens Figueiró
Sergio Petecão
Sérgio Souza
Valdir Raupp
Vanessa Grazziotin
Vicentinho Alves
Vital do Rego
Waldemir Moka
Walter Pinheiro
Wellington Dias
Wilder Morais
Zezé Perrella.

Os 81 Senadores que representam uma história 
especial, Presidente Paulo Paim. Todos nós aqui te-
mos consciência da importância dos representantes 

do povo eleitos para Senadores, ainda mais quando 
levamos em conta a história de cada um. 

Gostaria aqui de ressaltar que, além de serem 
Senadores, dentre essas oitenta e uma pessoas, três 
foram ou são Presidentes do Senado: José Sarney, 
Jader Barbalho e Renan Calheiros. Dois são ex-Presi-
dentes da República: José Sarney e Fernando Collor. 
Dois candidatos – já assim definidos – à Presidência 
da República no próximo ano de 2014: Aécio Neves 
e Randolfe Rodrigues. Três são presidentes de parti-
dos: Valdir Raupp, do PMDB; Ciro Nogueira, do PP; e 
Aécio Neves do PSDB nacional. Quinze são Líderes 
de partidos: Wellington Dias, do PT; Acir Gurgacz, do 
PDT; Rodrigo Rollemberg, do PSB; Inácio Arruda, do 
PCdoB; Randolfe Rodrigues, do PSOL; Eunício Oliveira, 
do PMDB; Francisco Dornelles, do PP; Sérgio Petecão, 
do PSD; Paulo Davim, do PV; Aloysio Nunes, do PSDB; 
José Agripino, do DEM; Gim Argello, do PTB; Alfredo 
Nascimento, do PR; Eduardo Amorim, do PSC; Eduar-
do Lopes, do PRB; Vicentinho Alves, do SDD; o Líder 
da Minoria, Mário Couto, do PSDB; o Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força, Gim Argello; e também o 
Líder do Governo, Eduardo Braga.

São 18 Líderes.
Ademais, temos, dentre os 81 Senadores, nada 

menos do que 20 ex-Governadores e 18 ex-Prefeitos, 
a saber: Acir Gurgacz, ex-Prefeito de Ji-Paraná; Aécio 
Neves, ex-Governador de Minas Gerais; Alfredo Nasci-
mento, ex-Prefeito de Manaus; Alvaro Dias, ex-Gover-
nador do Paraná; Antonio Carlos Valadares, ex-Prefeito 
de Simão Dias e ex-Governador de Sergipe; Benedito 
de Lira, ex-Prefeito de Maceió e ex-Governador de Ala-
goas; Blairo Maggi, ex-Governador de Mato Grosso; 
Cássio Cunha Lima, ex-Prefeito de Campina Grande 
e ex-Governador da Paraíba; Cristovam Buarque, ex-
-Governador do Distrito Federal; Eduardo Braga, ex-
-Prefeito de Manaus; Epitácio Cafeteira, ex-Prefeito 
de São Luís e ex-Governador do Maranhão; Fernando 
Collor, ex-Governador de Alagoas; Jader Barbalho, ex-
-Governador do Pará; Jarbas Vasconcellos, ex-Prefeito 
de Recife; João Alberto Souza, ex-Prefeito de Baca-
bal; João Durval, ex-Prefeito de Feira de Santana e 
ex-Governador da Bahia; Jorge Viana, ex-Prefeito de 
Rio Branco e ex-Governador do Acre; José Agripino, 
ex-Prefeito de Natal e ex-Governador do Rio Grande 
do Norte; João Capiberibe, ex-Prefeito de Macapá e 
ex-Governador do Amapá; José Sarney, ex-Governador 
do Maranhão; Lídice da Mata, ex-Prefeita de Salvador; 
Lindbergh Farias, ex-Prefeito de Nova Iguaçu; Luiz Hen-
rique, ex-Governador de Santa Catarina e ex-Prefeito 
de Joinville; Paulo Bauer, ex-Governador de Santa 
Catarina; Pedro Simon, ex-Governador do Rio Grande 
do Sul; Roberto Requião, ex-Prefeito de Curitiba e ex-
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-Governador do Paraná; Romero Jucá, ex-Governador 
de Roraima; Wellington Dias, ex-Prefeito de Teresina.

Assim, quero muito agradecer a cada um dos 81 
Senadores que assinaram essa sugestão apresenta-
da à Excelentíssima Senhora Presidenta do Brasil e 
Líder do PT, de que venha dar um grande salto adian-
te durante o seu mandato e, em particular, para atin-
gir plenamente o seu objetivo de erradicar a pobreza 
extrema e fortalecer a segurança econômica. E que 
estejam animados todos os que participaram dessa 
sugestão feita a partir do XI Colóquio Internacional, 
realizado de 19 a 22 de setembro de 2013, no Centro 
de Convenções Rebouças, em São Paulo, do Curso 
de Especialização em Psicopatologia...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – ... e Saúde Pública – Invenções De-
mocráticas: Construções da Felicidade. Vieram todos 
a sugerir a Presidenta que venha a criar um grupo 
de trabalho com o propósito de preparar a instituição, 
por etapas, da Renda Básica de Cidadania, conforme 
dispõe a Lei nº 10.835, cuja sanção pelo Presidente 
Lula se deu – serão completados dez anos – em 8 
de janeiro de 2004, após sua aprovação por todos os 
Partidos políticos.

E que possa a Presidenta colocar como coorde-
nador o Prof. Paul Singer, Secretário Nacional de Eco-
nomia Solidária durante todo o governo do Presidente 
Lula e da Presidente Dilma, profundo estudioso das 
formas solidárias e democráticas de economia que vi-
sam à construção de uma sociedade justa e civilizada,...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... em estreita colaboração com os Mi-
nistros do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, e, 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri.

Que possam todas essas pessoas interagirem 
com aqueles que têm sido estudiosos dessa área – 
que são muitos hoje no Brasil – e que poderão fazer 
parte desse grupo de trabalho.

Assinaram esse manifesto a Profª Marilena Chauí, 
o Prof. Paul Israel Singer, o Prof. David Calderoni, a 
Susan Andrews, o José Pacheco, o Diego Tatian, He-
lena Singer, Rasia Friedler, Seiji Uchida, Marusa Vas-
concelos Freire, Luiz Inácio Gaiger. Quase 300 pesso-
as já assinaram esse manifesto, que aqui está anexo.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – ...

Presidente Paulo Paim, muito agradeço a V. Exª, 
ao Senador Walter Pinheiro, ao Senador Mozarildo 

Cavalcanti, ao Senador Fernando Collor, ao Senador 
Alfredo Nascimento, ao Senador Mário Couto, a to-
dos, enfim, que assinaram esta carta que pretendo, 
ainda hoje, entregar em mão à Senhora Presidente 
Dilma Rousseff.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo 
Suplicy.

Agora, para uma comunicação inadiável, tem a 
palavra o ex-Presidente e Senador Fernando Collor.

Senador Mário Couto, fique tranquilo, pois V. Exª 
falará no momento que melhor entender. Eu o chamarei, 
com o entendimento de todos os Senadores.

Por favor, Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e 

Força/PTB – AL. Para uma comunicação inadiável. 
Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente desta 
sessão, Senador Paulo Paim, Exmas Srªs Senadoras, 
Exmos Srs. Senadores, os trabalhadores responsáveis 
pela distribuição da água em Municípios afetados pela 
estiagem em Alagoas, conhecidos como pipeiros, es-
tão sem receber pela atividade há quatro meses. A 
informação é do Prefeito do Município de Pariconha, 
Sr. Fabiano Ribeiro. Segundo ele, em virtude desse 
passivo trabalhista, os pipeiros decidiram suspender 
a distribuição de água. Nas palavras do Prefeito, o 
Município dele, no Sertão alagoano, foi um dos que já 
decretaram situação de emergência por conta da es-
tiagem. Recurso do Governo Federal foi liberado para 
o combate aos efeitos da seca, que segue a castigar 
o sertanejo.

O serviço executado pelos homens do Exér-
cito, por meio de operação carro-pipa, ocorre 
na mais perfeita condição, com a nossa cidade 
[a cidade dele, do Sr. Prefeito, Pariconha] dis-
pondo de três carros-pipa. Porém [prossegue 
ele], há uma deficiência por parte da Defesa 
Civil Estadual. Por isso [continua ele dando 
esta informação], estamos tentando manter 
contato com o Governo, [no caso, o Governo 
Estadual], para que tenhamos uma reunião 
nesse sentido.

Fez questão de destacar ainda, o Sr. Prefeito, o 
apoio dispensado pelo Governo Federal por intermédio 
do Ministério da Integração Nacional.

O Prefeito afirmou também, Sr. Presidente:

Se a situação não for resolvida o quanto antes, 
as atividades complementares, a exemplo da 
compra da ração para animais, além da perfu-
ração de poços e dos perímetros irrigados no 
entorno do canal do Sertão ficarão comprome-
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tidas, com Alagoas contabilizando mais de 50 
cidades em situação de emergência devido à 
que já é considerada a pior seca dos últimos 
cem anos.

Ainda de acordo com o Prefeito Fabiano Ribeiro: 
“Apesar do pagamento de parte dos atrasados, em al-
guns Municípios, os pipeiros ainda estão, de fato, sem 
receber já há quatro meses.” E recordou a última reu-
nião do Comitê Estadual de Combate à Seca, quando 
os prefeitos, por meio da Associação dos Municípios 
Alagoanos, sugeriram à Defesa Civil que busque am-
pliar suas ações. Para ele, “é preciso voltar a debater 
a situação, que é caótica, pois ainda se veem regiões 
sem água encanada para o consumo humano”.

Já o coronel Edvaldo Nunes, coordenador da 
Defesa Civil estadual, confirmou, durante encontro do 
referido Comitê, em setembro passado, a dificuldade 
para a manutenção do serviço em Alagoas, já que o 
Governo estadual estaria dispensando, mensalmente, 
R$3 milhões para a operação carro-pipa.

Na ocasião, ele também reconheceu que a ativi-
dade deve ser considerada algo paliativo e destacou a 
necessidade de se investir em infraestrutura básica e 
hídrica. Ainda segundo o Coronel, o aumento do núme-
ro de Municípios em situação de emergência também 
está prejudicando a operação, que deve prosseguir 
até 31 de outubro.

Esse é, Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, mais um exemplo da inoperância do atual 
Governo de Alagoas, que sequer consegue manter 
em dia o pagamento de um serviço básico e paliativo, 
porém, de fundamental importância para o interior do 
Estado, como é o caso do abastecimento de água por 
meio de carros-pipa.

Soma-se a isso o degradante e desumano quadro 
do sistema de saúde e segurança pública do Estado.

Apenas para exemplificar, no último dia 13, do-
mingo, no Município de Atalaia, em Alagoas, um tra-
balhador rural foi vítima de assalto e levou três tiros. 
Setenta e duas horas depois do ocorrido – vejam bem, 
três dias depois –, a vítima ainda aguardava na fila do 
Hospital Geral do Estado, o HGE, a oportunidade de 
ser salva numa cirurgia, sob o risco, inclusive, de ter 
uma perna amputada. Ou seja, por um mesmo motivo 
e em menos de uma hora, o trabalhador foi duplamen-
te vitimado pela precária gestão pública estadual, que 
não conseguiu dar a ele a segurança e a assistência 
devidas, seja na hora do assalto, seja na hora do aten-
dimento hospitalar.

Não bastasse isso, no último dia 21, segunda-
-feira desta semana, em meio às denúncias de super-
lotação e descaso, a Diretora do HGE (Hospital Geral 
do Estado), Srª Verônica Omena, confirmou que mais 

de 99 leitos da nova unidade do hospital não estão 
funcionando, simplesmente, porque ainda está sendo 
providenciado um equipamento de refrigeração.

Esse é, Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, o retrato e, mais do que isso, o resultado 
da incompetência administrativa de um Governo es-
tadual. E o Governador, ele mesmo, ainda nem come-
çou a se coçar.

Por isso, faço questão de registrar aqui a minha 
solidariedade à população mais necessitada de Ala-
goas e a minha repulsa à inoperância, incompetência 
e impotência do atual Governador do Estado, Sr. Te-
otonio Vilela Filho. Eles, que fazem parte da popula-
ção alagoana, são verdadeiras vítimas dessa gestão 
arcaica, morosa e ineficiente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Paulo 
Paim, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Fernando 
Collor, a quem nós cumprimentamos pelo pronuncia-
mento.

Chamamos, de imediato, como orador inscrito, o 
Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, es-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
antes de iniciar as minhas palavras, queria fazer aqui 
dois registros importantes, os quais pretendo abordar 
em outro momento, mas que precisamos aqui registrar.

O primeiro deles é o sucesso da realização do 
primeiro leilão do pré-sal, o leilão de Libra, que, dife-
rentemente do que preconizava e desejava a oposi-
ção e também a grande mídia, foi um grande sucesso.

Segundo, registrar aqui também a festa emocio-
nante, ontem, da sanção do programa Mais Médicos, 
que defendemos aqui, nesta Casa, em várias oportu-
nidades.

Porém, no dia de hoje, quero tratar de um tema 
que reputo como muito importante: o debate que se 
abriu, nesta semana, sobre a rediscussão da Lei da 
Anistia.

O Sr. Procurador-Geral da República, num pare-
cer fundamentado, competente e, acima de tudo, co-
rajoso, deu ao Supremo Tribunal Federal uma opinião 
que enseja àquela Casa a oportunidade de começar 
a fazer justiça a este País.

Nós temos a obrigação de lidar com esse tema, 
por mais duras que sejam as suas implicações. A re-
visão da Lei da Anistia, conforme o próprio parecer 
da Procuradoria Geral da República, do Dr. Rodrigo 
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Janot, é uma contribuição extremamente importante à 
consolidação da democracia em nosso País.

Os crimes que foram perpetrados pelo regime 
militar instaurado em 1964 foram convenientemente 
perdoados pela própria ditadura, a partir da lei de 1979. 
O Estado que cometeu as atrocidades indultou-se e 
também seus agentes por tudo que fizeram de male-
fício ao nosso povo e ao nosso País.

Um País que trabalha para construir um futuro 
mais justo e mais democrático não pode viver perma-
nentemente assombrado por esses horrores ocorridos 
no passado e jamais resolvidos.

No Brasil, ficamos no meio do caminho. Não fi-
zemos o que foi feito na Argentina, em parte no Chile 
e em países como a Grécia, que, após ditaduras san-
grentas, fizeram um acerto de contas com seu passado, 
puniram torturadores e ditadores e, assim, puderam 
promover uma reconciliação. Tampouco fizemos o que 
fez a África do Sul, em que o acerto de contas com 
o passado, por intermédio da Comissão da Verdade, 
não representou o perdão, mas o reconhecimento dos 
crimes e das atrocidades, restando para aqueles que 
não reconheceram sua culpa o processo, a Justiça e 
a punição. No Brasil, não fizemos nem uma coisa nem 
outra. A Comissão da Verdade, que foi uma decisão 
corajosa do Governo da Presidenta Dilma, está inca-
pacitada de trazer, de fato, a verdade à tona.

Portanto, a decisão do Procurador-Geral da Re-
pública – espero que o Supremo siga essa decisão 
– permite que possamos, pelo menos, ir pela via de 
fazer com que aqueles que cometeram crimes contra 
a humanidade possam efetivamente ser punidos.

Esse trabalho da Comissão da Verdade tem joga-
do alguma luz sobre os porões da ditadura, tem con-
seguido abrir algumas portas do submundo existente 
naquele período.

Hoje, o que se enxerga é a existência, naquela 
época, de um quadro sistemático de violações dos di-
reitos humanos contra cidadãs e cidadãos brasileiros, 
em que humilhações, torturas, mortes e desapareci-
mentos eram práticas recorrentes por parte do Estado. 
Era uma sofisticada engrenagem operada por agentes 
estatais, com articulações até no exterior, para trucidar 
a oposição ao regime militar.

Muitos desses brasileiros assassinados sob a 
acusação de serem terroristas não tiveram sequer 
o direito a um sepultamento. Seus cadáveres foram 
vilipendiados e jogados em locais jamais revelados. 
Essa é a razão pela qual, quase três décadas depois 
do fim da ditadura, ainda é impossível saber ao certo 
quantas pessoas foram vítimas dessa barbárie perpe-
trada pelo Estado brasileiro, dado o toque de silêncio 
imposto pela Lei da Anistia.

É possível que o relatório da Comissão Nacional 
da Verdade, a ser apresentado nos próximos meses, 
recomende à Presidenta da República e ao Supremo 
Tribunal Federal a revisão dessa lei anacrônica.

Mas esse é um debate que deve sair dos gabi-
netes oficiais e ser encampado também pela socieda-
de. Não é possível que nós, no ano de 2013, sigamos 
cúmplices de todos os crimes cometidos por um regi-
me de exceção.

Não são poucos os juristas e as autoridades da 
República que defendem a revisão da Lei da Anistia. 
Para alguns, ela é inconstitucional, porque impede o 
Brasil de investigar e punir as graves violações de di-
reitos humanos ocorridas naquele período.

Não sem razão, a Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos condenou o Brasil em 2010 a punir os 
responsáveis pelo desaparecimento de 62 pessoas que 
participaram da Guerrilha do Araguaia. A Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos enxergou uma 
completa incompatibilidade entre o fato de sermos 
signatários da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos ao mesmo tempo em que acobertamos os 
crimes cometidos pela ditadura.

Três anos atrás, depois da provocação feita pela 
OAB, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se con-
trário a rever a Lei da Anistia, negando que crimes 
cometidos por agentes da repressão fossem conside-
rados comuns, e não políticos, sendo estes passíveis 
de perdão.

Mas diversas ações impetradas por procuradores 
federais em todo o País começaram a derrubar essa 
mordaça. Para algumas violações, o Ministério Público 
Federal passou a apresentar denúncias contra milita-
res com base na figura jurídica do crime permanente.

Como os restos mortais de muitas das vítimas 
nunca foram localizados, a ação criminosa iniciada na 
ditadura, cometida pela ditadura, segundo essa inter-
pretação, ainda estaria em curso.

Pelo menos três dessas ações foram acatadas 
pela Justiça. Ainda que poucas, elas são vitórias de 
muito significado, porque mostram uma disposição no 
Judiciário para rever essa lei anacrônica.

Agora, como eu disse, é o novo Procurador-Geral 
da República, Rodrigo Janot, que tomou a revisão da 
Lei da Anistia como uma das prioridades de sua ges-
tão. Em recente manifestação enviada ao STF sobre a 
extradição de um ex-policial argentino envolvido com 
a ditadura naquele país, o Procurador-Geral defen-
deu que a anistia brasileira deve, sim, submeter-se 
às convenções internacionais que tratam do assunto 
e das quais o Brasil é signatário. Isso significa dizer 
que, para nós, são imprescritíveis os crimes contra a 
humanidade, como a tortura e a morte de opositores 
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políticos. Ou seja, os agentes do Estado brasileiro en-
volvidos nas atrocidades cometidas durante o regime 
militar não podem ser abrigados pela Lei da Anistia, 
na visão do Dr. Janot.

É a primeira vez que o Ministério Público Federal, 
por meio da Procuradoria Geral, manifesta-se dessa 
forma, num gesto de grande significado para a nossa 
democracia.

A Lei da Anistia teve um papel fundamental na 
redemocratização, mas não pode ser usada mais como 
cobertor para agasalhar as violações cometidas pelo 
regime ditatorial.

Como bem lembrou o Dr. Rodrigo Janot em seu 
parecer, a decisão de 2010 do STF ainda não transi-
tou em julgado. O Supremo ainda não se manifestou 
sobre os embargos de declaração com os quais a OAB 
ingressou a respeito do posicionamento da Corte so-
bre aquela lei.

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Recentemente, o Ministro Marco Aurélio 
de Mello, questionado sobre a possibilidade da revi-
são, deixou bem claro que é possível, sim, rediscutir 
a lei no Supremo, desde que haja provocação. Reitero 
aqui as palavras dele: “O Supremo de ontem era um, 
o de hoje é outro.”

É preciso que a mais alta Corte do País, em sua 
nova composição, seja sensível aos novos tempos e 
reforme o seu entendimento. Não é mais possível con-
vivermos com uma lei que encobre uma série crimes 
de lesa-humanidade praticados pelo Estado brasileiro, 
perdoando os seus agentes, muitos dos quais andam 
livremente entre nós.

Concordar com os termos dessa norma é concor-
dar com a atitude dos carrascos que a redigiram. Isso 
não ajuda no aperfeiçoamento da nossa…

(Interrupção no som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – …democracia (Fora do microfone.). Não 
vamos construir o nosso futuro escondendo o nosso 
passado. A melhor forma de sanar essas feridas ainda 
abertas na nossa história é encarando-as e ministran-
do o remédio adequado para fechá-las corretamente.

Essa falsa conciliação, instaurada desde 1979, 
não tem mais lugar no Brasil moderno. E este Con-
gresso Nacional, que, há algum tempo, tem disputa-
do institucionalmente com o Executivo e até com o 
Judiciário a prerrogativa de dar algumas respostas à 
sociedade, poderia se antecipar ao Supremo votan-
do os projetos de lei que tramitam aqui sobre o tema, 
um deles do Senador Randolfe Rodrigues. Essa seria 
uma forma de os próprios legisladores mudarem a lei 

para melhorar o País, sem precisarem ficar reféns da 
possibilidade de uma reinterpretação pelo Judiciário 
sobre um texto antigo.

Penso que essa seria uma grande resposta da 
Câmara e do Senado aos brasileiros que buscam um 
Brasil melhor e mais justo. E, mais do que isso, essa 
seria uma grande contribuição para fortalecer a de-
mocracia brasileira.

Não me move nenhum sentimento de vingança 
nem nenhum sentimento de revanche. Muito ao con-
trário, o sentimento que move todos os democratas 
brasileiros, que querem a revisão da anistia e a puni-
ção de torturadores e assassinos, é o de nós termos 
o exemplo para as gerações futuras.

Faltaram algumas bandeiras naquelas grandes 
mobilizações do mês de julho. Sem dúvida, ali, seria 
importante que houvesse faixas dizendo: ditadura, 
nunca mais; tortura, nunca mais; prisões arbitrárias, 
nunca mais neste País! E sabem por que isso não faz 
parte da agenda da juventude deste País? Porque o 
Brasil resolveu passar uma esponja, achando que as-
sim apaga as manchas do passado, da ditadura militar.

Por isso, precisamos esclarecer a verdade, dizer 
a verdade para os nossos jovens, dizer o que, de fato, 
aconteceu e, ao mesmo tempo, punir os criminosos 
que ceifaram a vida, a sanidade física e mental de 
milhares de brasileiros neste País. Essa é a verda-
deira conciliação. É dessa maneira que vamos formar 
consciências democráticas, não apenas denunciando, 
dizendo a verdade sobre o que se passou, mas tam-
bém punindo os responsáveis, para inibir outros que 
têm concepções autoritárias e que as desejam para o 
nosso País, para que estes possam recuar e admitir o 
reino da democracia e da liberdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Humberto Costa, para-
béns pelo pronunciamento!

Agora, seria a vez do Senador Alfredo Nascimen-
to, mas chegou aqui a Senadora Lídice da Mata. Pode 
ser que ambos queiram fazer uma troca.

Senadora Lídice da Mata, pela ordem, é V. Exª, 
porque V. Exª não estava no plenário e eu havia co-
municado o ex-Ministro que seria ele. Com a sua che-
gada, é a sua vez.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Fora do microfone.) – O Senador queria 
falar agora. Pode falar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Pode trocar? Porque eu havia 
anunciado que seria ele. Entrou um orador inscrito.

Senador Alfredo Nascimento. Em seguida, Se-
nador Casildo e, aí, é V. Exª.
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.

Meu caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ima-
ginem uma cidade localizada no coração da Floresta 
Amazônica, à beira de um rio caudaloso, cercada por 
riquezas naturais incalculáveis e estratégicas. Uma ci-
dade cuja população respira tradição e cultura. Essa 
cidade existe e se chama Manaus. A capital do Estado 
do Amazonas completará na próxima sexta-feira, 24 
de outubro, 344 anos de muita história.

Não posso iniciar esta homenagem, Sr. Presi-
dente, sem lembrar um pouco o nosso passado. A vila 
erguida pelos portugueses em 1669, para proteger o 
norte do País e impedir a invasão dos espanhóis, tor-
nou-se cidade quase 200 anos depois. Com o passar 
dos anos, essa pequena vila se transformou na gigante 
Manaus, rica por natureza e pela capacidade do seu 
povo de crescer e de se desenvolver, respeitando e 
preservando uma das maiores e mais cobiçadas ri-
quezas do mundo: a Floresta Amazônica. A história de 
Manaus é parte do espírito arrojado dos manauaras, 
de seu inestimável patrimônio histórico, da gastrono-
mia e da arquitetura.

Escolhi Manaus para viver e constituir minha fa-
mília. As mais importantes oportunidades que tive de 
crescimento pessoal e profissional surgiram em Ma-
naus. Os cidadãos dessa estimada cidade deposita-
ram confiança em minha pessoa e, em retribuição, me 
dediquei, trabalhei duro e pude contribuir durante dois 
mandatos consecutivos de prefeito para a construção 
do desenvolvimento da cidade de Manaus.

Manaus é, sem dúvida, o motor do Amazonas. É 
também referência de desenvolvimento de toda a Re-
gião Norte do País. Desde a implantação do Polo In-
dustrial de Manaus, a cidade está no ranking das mais 
ricas do Brasil, sendo reconhecida como a capital que 
mais cresceu economicamente nos últimos quarenta 
anos. É incontestável a importância da Zona Franca 
de Manaus como ferramenta indutora do desenvolvi-
mento do Amazonas,gerando renda e oportunidades 
para o cidadão.

Além de ser fundamental para o progresso do Es-
tado, a Zona Franca mostrou ser uma alternativa eficaz 
para a preservação da nossa floresta. Creio que esse 
foi um dos principais motivos que levaram a Presidenta 
Dilma a defender, por mais 50 anos, os incentivos ao 
Polo Industrial e a ampliação dos benefícios a outros 
Municípios da região metropolitana. Para mim, inves-
tir na Zona Franca é investir no povo do amazonas, é 
promover o desenvolvimento socioeconômico, é me-
lhorar a qualidade de vida e, principalmente, garantir 
às novas gerações um futuro promissor e mais justo.

Todos nós somos capazes de enxergar Manaus 
desta forma: vibrante pela alegria do seu povo hospita-
leiro e forte por sua economia em ascensão. No entan-
to, pela oportunidade que tive de administrar Manaus, 
e hoje na qualidade de Senador da República, vejo 
com pesar as mazelas ainda existentes na cidade. É 
fato que muita coisa foi feita. No entanto, é fundamen-
tal avançar. Vários setores cruciais para a sociedade 
carecem de presença do Estado. Melhorias na saúde, 
educação e segurança pública andam a passos muito 
lentos. A população está cansada de conviver com a 
criminalidade que se espalha na cidade e tira a paz 
das famílias. Quanto à saúde, faltam leitos nos hos-
pitais, medicamentos, ou seja, os hospitais da cidade 
não têm infraestrutura adequada para atender o cida-
dão com dignidade. Crianças e jovens não têm uma 
educação a altura da sua capacidade. Falta o mínimo 
de estrutura decente para o aluno e para o professor 
ministrar suas aulas.

Sei que hoje é dia de celebração, de relembrar 
a trajetória da cidade, mas isso não me impede de 
apontar os problemas e exigir que medidas eficazes 
sejam executadas. Manaus é uma das cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014; motivo suficiente para 
darmos respostas rápidas à população que clama por 
soluções há muito tempo.

Os desafios precisam ser superados com urgên-
cia. São muitos os investimentos em obras de suma 
importância para o crescimento da cidade, especial-
mente, na infraestrutura e na mobilidade urbana. Aqui 
faço um parêntese – o projeto do corredor exclusivo, 
o Expresso – agora chamado de BRT, recebeu esse 
nome na minha época – está sendo recuperado pelo 
o atual prefeito e dará ao povo de Manaus a exclusi-
vidade no transporte coletivo.

Reconheço também que o Governo Federal tem 
feito muito pelo Amazonas, mas acho esse momento 
oportuno para cobrar a restauração da BR-319, que 
até hoje não foi concluída. Essa rodovia é fundamen-
tal para o Amazonas, é a via de integração do Estado 
com o restante do País. 

Essa obra, Srªs e Srs. Senadores, tem aproxi-
madamente 850km. É a única rodovia que nos liga ao 
resto do País, que nos integra, que integra o Brasil de 
norte a sul. Infelizmente, essa obra, cuja recuperação 
foi iniciada no período em que fui Ministro dos Trans-
portes, está recuperada na sua extremidade – 200km 
saindo de Manaus e 200km saindo da cidade de Hu-
maitá para Porto Velho, nosso limite com o Amazonas. 
Infelizmente, o trecho central, por incrível que possa 
parecer, não recebeu até hoje autorização dos órgãos 
ambientais para que essa obra tão importante seja 
recuperada. Quero frisar que a rodovia já existe, ela 
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foi construída, ela foi asfaltada na década de 70. Ela 
só precisa de ...

(Soa a campainha.)

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – ... autorização dos órgãos de meio 
ambiente para ser recuperada e integrar, finalmente, 
o Amazonas ao resto do País. 

Eu creio que a Presidenta Dilma vai tomar para 
si essa responsabilidade e, finalmente, nós recupera-
remos o trecho central da BR-319.

Eu encerro as minhas palavras parabenizando 
o meu querido povo do Amazonas, um povo que tem 
como marca a alegria, a consciência e o respeito pelo 
meio ambiente. Orgulho-me de fazer parte dessa his-
tória. Homenageá-los é apenas um gesto singelo e 
também de muita gratidão. 

Felicidades hoje e sempre!
Viva Manaus! Viva o povo do Amazonas!
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Alfredo Nas-
cimento, ex-Ministro.

Parabéns pelo seu pronunciamento! (Palmas.) 
Agora é o Senador Casildo Maldaner, como ora-

dor inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Caro Presidente, Senador Paulo 
Paim, e caros colegas, antes de mais nada, eu faço 
com muita honra o registro da presença do nosso Pre-
feito de São Miguel do Oeste, que fica na fronteira com 
a Argentina, nosso famoso Valar. Ele está no terceiro 
mandato naquela prefeitura que faz divisa com a pro-
víncia de Misiones .

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Seja bem-vindo em nome da 
Casa. V. Sª está sendo lembrado por um dos melhores 
Senadores da República, Senador Casildo Maldaner!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Fica o registro. E também faço o regis-
tro da presença na Casa do Prefeito Fernando Tureck, 
também lá do Norte catarinense, mais precisamente 
da cidade de São Bento do Sul, bem como do seu as-
sessor Luiz, para assuntos municipais, que também 
veio prestigiar esta Casa e fazer os contatos, natural-
mente em prol daquela cidade moveleira que é São 
Bento do Sul. 

Sr. Presidente, caros colegas, conforme desta-
camos no dia de ontem, ao relatar nossa participação 
na reunião do Parlatino fica evidente a necessidade 
de o Brasil exercer liderança nos campos político e 
econômico na América Latina. 

Eu senti deveras isso lá no Panamá, sede do 
Parlatino agora, participando da inauguração da nova 
sede. A gente sente isso de perto. 

Para tanto se faz necessária uma atitude mais 
agressiva, no bom sentido, de nossas relações externas, 
em ação coordenada entre o Itamaraty e o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Entretanto, se efetivamente quisermos atingir esse 
patamar, exercer o papel que nos cabe pela dimensão 
de nossa economia, é preciso fazer nossa lição de casa. 

Sem melhorias no nosso ambiente de negócios, 
a competitividade internacional fica extremamente 
comprometida. 

Notícia do jornal Valor Econômico de hoje anun-
cia que o BNDES vai dar prioridade em seus financia-
mentos a setores de infraestrutura. Até aí tudo bem, já 
que essa é uma das grandes carências do País, fator 
decisivo do elevado custo Brasil.

Conforme o anúncio do Presidente do jornal, 
Luciano Coutinho, o banco, um dos grandes indutores 
do crescimento econômico, vai limitar o crédito, mais 
barato, naturalmente, e a prazos maiores, para a in-
fraestrutura às empresas intensivas em capital, e aos 
projetos que tragam inovação tecnológica. 

O problema é que os outros setores, notadamen-
te o de serviços e os voltados ao comércio exterior, 
sofrerão algumas penalidades. 

Passarão a arcar com custo de financiamento 
maior – o banco captará recursos no mercado e re-
passará parte disso aos próprios tomadores.

Na entrevista que o Presidente Luciano concedeu, 
Presidente da instituição, esclarece que o recurso terá 
custo mais elevado em relação ao crédito para infraes-
trutura, mas continuará inferior ao cobrado no mercado 
financeiro. Naturalmente, com o mercado financeiro, 
você pode tomar emprestado, não tem condições. 
Ainda mais para investimentos – para investimento a 
longo prazo, no mercado financeiro, esses custos que 
existem, de jeito nenhum. 

Se, por um lado, a orientação é louvável pelo 
fortalecimento de setores de grande importância, por 
outro não deixa de refletir a falta de alguma priorida-
de, eu diria, por parte do Governo, com relação ao 
comércio exterior.

Outros aspectos, ainda, aguardam resolução – e 
influenciam não apenas a participação no mercado in-
ternacional, mas todo o ambiente de negócios no País.

Estudo do próprio Banco Mundial, divulgado re-
centemente, avaliou os esforços governamentais na 
busca por alcançar a fronteira da excelência para a 
realização de negócios. 

Muito bem. E segundo esses dados do próprio 
Banco Mundial, de 2005 a 2012, portanto num perío-
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do de sete anos, o País avançou apenas meio ponto, 
passando para 47,5, numa escala de zero a cem. Veja 
bem. Está entre as 20 nações que menos avançaram, 
num ranking que envolve 175 países. Esse dado aí 
nos preocupa. Nossa vizinha Colômbia, por exemplo, 
evoluiu mais de 15 pontos. Nós evoluímos meio ponto 
em sete anos. E eles aí, quinze pontos.

O trabalho pesquisou itens considerados essen-
ciais ao desenvolvimento dos negócios. Entre eles, a 
burocracia e os custos tributários, nível de intervenção 
estatal, educação e infraestrutura. São os pontos que 
eles têm analisado. Vou repetir: a burocracia, custos 
tributários, nível de intervenção estatal, educação e 
infraestrutura. São esses cinco itens.

Os exemplos são fartos, muitos deles já citados 
por nós nesta tribuna. É sempre importante recordá-los.

Por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil, 
gasta-se, em média, 119 dias, com os serviços remune-
rados de advogados, contadores, ressalvadas algumas 
honrosas exceções. Nos Estados Unidos, esse prazo 
cai para cerca de quatro dias, com investimento bem 
menor. Na Inglaterra, o procedimento pode ser feito 
pela internet e leva – pasmem! – aproximadamente 
40 minutos. Já chegaram a esse patamar.

Para registrar uma propriedade, são necessários 
14 procedimentos burocráticos em diferentes órgãos e 
instâncias. Vejam bem: 14 procedimentos burocráticos 
em diferentes órgãos e instâncias – isso para registrar 
uma propriedade. Para conseguir uma permissão de 
construção, o tempo médio é de 469 dias. E aí leva 
à Rima, leva àquele negócio de meio ambiente. É a 
média que se levantou no nosso País.

O tempo gasto pelas empresas de médio porte, 
Presidente Paulo Paim, apenas para dar conta da ba-
rafunda de papéis e procedimentos burocráticos para 
pagamento de seus tributos – só para destrinchar o 
emaranhado da legislação –, a empresa tem que re-
servar 2.600 horas anuais. É campeão mundial! São 
2.600 horas anuais. Isso é nada mais nada menos do 
que 108 dias. São uns três meses e meio por ano que 
tem que reservar uma empresa média, mais ou menos, 
com seu pessoal técnico – consultorias, contadores, 
advogados –, para poder acompanhar a legislação, 
a parafernália de leis que a empresa deve enfrentar 
no decorrer de um ano. São três meses e meio. Fora 
isso, no Brasil, nós reservamos também cinco meses 
por ano do trabalho de uma empresa – é separado do 
trabalho de uma empresa – para recolher impostos. 
Estou falando de impostos. Cinco meses por ano é a 
média. É o que a empresa reserva do resultado do seu 
trabalho para pagar impostos durante o ano. E, para 
entender a parafernália de impostos, etc., da legislação, 
para destrinchar a parte técnica e burocrática, separa 

2.600 horas, que correspondem a mais ou menos três 
meses e meio por ano. 

Esses fatos não sou eu que digo. São levanta-
mentos, são dados que nós temos.

Vejam bem, são esforços que demandam. 
Resumo e simplifico, para facilitar a compreen-

são: dos rendimentos de 12 meses, como disse an-
tes, 5 vão para impostos. Se consideramos o tempo 
despendido com burocracia, perdem-se três meses e 
meio, como falei. 

Apenas para termos uma base de comparação, 
em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 
310 horas para desembaraçar suas obrigações tribu-
tárias – aqui, no vizinho Uruguai, 310 horas; e nós, 
2.600 horas por ano. Nos Estados Unidos, 175 horas 
e, na Inglaterra, bastam 110 horas.

A legislação tem que ter técnico, tem que ter 
gente para entender, para acompanhar, porque muda 
muito rapidamente a legislação no Brasil. Ela não tem 
perenidade. Nós temos que ter mais estabilidade na 
legislação para que as empresas e os empreendedo-
res possam se amparar nisso, possam entender me-
lhor essa questão. 

Ao adicionarmos as eficiências na infraestrutu-
ra, o ainda insuficiente sistema educacional, além da 
elevada carga de impostos, naturalmente, e chegamos 
ao quadro de desestímulo ao empreendedorismo que 
vivemos no País.

Aqueles que ainda acreditam e dedicam seus 
esforços na área produtiva são verdadeiros heróis, ao 
superar todas essas dificuldades e contribuir de forma 
decisiva para a geração de emprego e renda. 

Em alguns setores já verificamos tímidos avan-
ços, ou pelo menos a consciência do problema e a 
intenção do investimento.

Hoje, pela manhã, a Comissão de Infraestrutu-
ra da Casa recebeu a Ministra da Casa Civil, a Se-
nadora Gleisi Hoffmann. Na pauta, os processos de 
contratação e concessão de obras rodoviárias, fer-
roviárias, portuárias e aeroportuárias. O prefeito vai 
tratar dessas questões com o Ministro da Aviação em 
função do Aeroporto de São Miguel do Oeste, que é 
um aeroporto regional. Fica entre o centro geográfico 
de Buenos Aires e São Paulo, as duas metrópoles do 
Mercosul. São Miguel do Oeste fica mais ou menos 
nesse centro geográfico.

Em outras áreas, contudo, não vemos o mesmo 
empenho. A desburocratização e a otimização dos pro-
cessos tributários são condições sine qua non para a 
melhoria do ambiente de negócios. Sem cumprir esse 
dever de casa primário, teremos muita dificuldade de 
competir internacionalmente e alcançar uma lideran-
ça mais forte entre os nossos colegas do Parlatino, da 
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América do Sul, para, então, competirmos com mais 
qualidade e condições nos blocos do Mercosul, nos 
blocos do Norte, o Nafta, com os Estados Unidos, o 
Canadá, e para conversarmos com mais competiti-
vidade também com os blocos dos países asiáticos.

Nós precisamos ver isso, se não vamos perder 
até para os nossos colegas dos países do Mercosul. 
Se não desburocratizarmos, não simplificarmos, não 
cuidarmos mais de perto dessas questões todas, nós 
começaremos a perder competição, e os nossos empre-
endedores, então, não poderão entrar e competir com 
os outros. É por isso que nós precisamos cuidar disso. 

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Nós temos que evoluir, nós temos que 
modernizar essa questão, simplificar.

Por isso, caro Presidente Paulo Paim e caros 
colegas, eu trago, nesta tarde, essas observações. 

Não sei se V. Exª permite, mas vejo que o colega 
catarinense, Senador Paulo Bauer, quer fazer uma ob-
servação. Com muita honra, eu abriria esse espaço para 
poder incorporar o aparte ao nosso pronunciamento. 

Vamos ouvi-lo.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) – 

Agradeço a V. Exª. Apenas quero me solidarizar com V. 
Exª pela manifestação que faz acerca de um tema que 
também já foi motivo e objeto de manifestação minha 
na tribuna desta Casa. V. Exª, que é um homem público 
de grande expressão e de grande história em nosso 
Estado, de grande biografia, conhece como poucos a 
realidade do sistema empresarial brasileiro, as dificul-
dades que o empreendedor brasileiro vive para poder 
legalizar sua atividade, para poder iniciar um negó-
cio, um empreendimento. A burocracia, infelizmente, 
é excessiva em nosso País. As exigências fiscais são 
absolutamente impróprias para o tempo moderno em 
que vivemos. Existe uma sobreposição de exigências 
por parte do Governo Federal, dos Governos Estadu-
ais e também Municipais. Seria necessário – e quase 
improrrogável – uma providência no âmbito dos Gover-
nos e com o apoio, naturalmente, do Legislativo, para 
que pudéssemos revisar toda a legislação existente 
no Brasil, para que pudéssemos produzir a sonhada 
desburocratização e a sonhada simplificação fiscal da 
qual V. Exª acaba de falar.

(Soa a campainha.)

O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) – 
Eu lhe cumprimento, como seu conterrâneo, como seu 
amigo, e quero dizer que espero que suas palavras e 
as de todos nós mereçam a audiência das autoridades 
públicas do nosso país, que, efetivamente, precisam 
implementar uma nova regra na vida econômica, na 

vida legal, na vida fiscal de todas as empresas e de 
todos os empreendimentos brasileiros.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Recolho o aparte de V. Exª. 

V. Exª vem do “Triângulo das Bermudas”: Blume-
nau, Jaraguá do Sul e Joinville. Três cidades industriais, 
de onde V. Exª é oriundo. Por isso, entende muito bem 
que precisamos desburocratizar, simplificar, conforme 
expressão de V. Exª, para que os nossos empreende-
dores possam enfrentar com melhores condições de 
competitividade, preparando melhor o Estado, o país 
em relação aos nossos países vizinhos, enfim, aos 
países do mundo.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Acho que esse é o grande dever de 
casa que temos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, 
inclusive, com a nossa análise na tarde de hoje. 

Agradeço aos colegas também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Conforme entendimento, fala a 
agora a Senadora Lídice da Mata, depois do brilhante 
discurso feito pelo Senador Casildo Maldaner.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
senhoras e senhores que nos acompanham pelos 
veículos de comunicação desta Casa, as crescentes 
cenas de violência nas cada vez mais frequentes ma-
nifestações populares em todo o País estão a merecer 
uma reflexão mais profunda de nossa parte. A socie-
dade brasileira parece sobressaltada com o aparente 
paradoxo de uma força policial extremamente violenta 
contra manifestantes pacíficos e inerte contra grupos 
minoritários agressivos e igualmente violentos. 

As cenas de depredação e violência a que assis-
timos nas ruas de todo o País, principalmente no Rio 
em São Paulo, parecem ter uma raiz mais profunda 
do que uma explosão irracional ou uma onda criminal, 
como querem fazer parecer alguns. 

Gostaria de propor uma reflexão a esta Casa so-
bre um tema que deveria merecer uma atenção cres-
cente e constante de todos nós: refiro-me à violência 
urbana, que contamina o aparato de segurança pública 
e se abate sobre a vida cotidiana de grande parte da 
população mais vulnerável socioeconomicamente e, em 
particular, à violência contra o jovem negro brasileiro.

Não é mais possível alimentar a imagem de uma 
Nação indulgente, construída ainda no Império, a au-
topiedosa visão construída pelas nossas elites de uma 
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sociedade pacífica e cordial. É preciso concluir: somos 
um País violento.

Recente pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de 
Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais, denominada “Mapa da 
Violência 2013: Mortes Matadas por Armas de Fogo”, 
demonstra que vivemos uma epidemia de violência 
em todo o Brasil, e ela atinge mais jovens negros e, 
geralmente, de baixa renda. O estudo coordenado pelo 
sociólogo Júlio Jacobo destacou entre as causas da 
morte por arma de fogo entre os jovens o abandono 
da escola e a baixa inserção no mercado de trabalho. 
Segundo o sociólogo, hoje temos 9 milhões de jovens, 
Senador Paim, que não estudam, não trabalham e que 
estão vulneráveis à situação de violência.

Segundo as recentes estimativas populacionais 
para o ano de 2011, o País conta com um contingen-
te de 34,5 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 24 
anos de idade. Esse quantitativo representa 18% do 
total dos 192,3 milhões de habitantes que o IBGE pro-
jetava para o País nesse ano de 2011.

Diante, portanto, dessa realidade, da realidade a 
que assistimos no dia a dia, da pesquisa, até das no-
tícias de jornais, do crescente número de mortos por 
homicídio e por acidentes de trânsito, esse estado de 
violência e tensão é a realidade das grandes cidades 
brasileiras. 

Aliás, na semana passada, a cidade de Salvador 
se viu constrangida diante de um fato que demonstra 
essa realidade, com a morte de dois jovens que esta-
vam numa moto após uma briga de trânsito com uma 
senhora no seu carro, o que resultou na morte des-
ses dois jovens, consternando a cidade inteira. Mas 
precisamos nos voltar para uma situação de violência 
mais grave ainda, que acontece em todas as cidades 
e em todos os Estados brasileiros. Portanto, é preciso 
sair da reflexão, aprofundá-la, sob o ponto de vista de 
reflexão e de debate, mas contribuir mais ainda para 
que possamos ter algumas ações concretas que nos 
ajudem a modificar essa realidade.

Por isso iniciei, com o apoio de V. Exª, Senador 
Paim, e de outros Senadores, hoje, durante a reunião 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, a coleta de assinaturas para a criação de 
uma CPI destinada a investigar o assassinato de jo-
vens negros no Brasil.

Havia anunciado a intenção,...

(Soa a campainha.) 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... rapidamente, de promover a CPI após 
audiência que fizemos, no dia 10, sobre violência con-

tra a juventude brasileira e como resultado de uma 
solicitação do Conjuve aos Senadores e Deputados.

Após uma articulação e uma aprovação de V. Exª 
e da Senadora Ana Rita, Presidente daquela Comissão, 
iniciamos a busca por assinaturas, que já tem grande 
apoiamento, demonstrando a sensibilidade deste Se-
nado para com o tema.

Eu gostaria, no entanto, de deixar registrado 
aqui, rapidamente, alguns dados sobre essa situação 
de violência.

Pesquisa divulgada pelo Ipea, na semana pas-
sada, constata que de cada três homicídios pratica-
dos no País dois são contra negros. De acordo com 
o estudo, tomando-se a população residente nos 226 
Municípios brasileiros com mais de 100 mil habitan-
tes, a chance de um adolescente negro ser vítima de 
homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com os 
brancos. A possibilidade de um negro ser assassina-
do é 8% maior, mesmo quando a comparação envolve 
indivíduos da mesma escolaridade e de nível socioe-
conômico semelhante.

Outro conceituado estudo, o Mapa da Violência, 
mostra que, entre 2002 e 2010, a partir dos registros 
do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, morreram assassinados no Brasil 
272.422 cidadãos negros, média de 30.269 assassina-
tos por ano. Só em 2010, foram 34.983 mortos.

Ainda segundo o Mapa da Violência, quando 
se analisa o conjunto da população, constata-se que 
também, entre 2002 e 2010, as taxas de homicídios 
brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios (queda 
de 24,8%), enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 
36, um aumento de 5,6%. Assim, se em 2002 morriam 
assassinados, proporcionalmente, 65,4% mais negros 
do que brancos, no ano de 2010 esse índice saltou 
para 132,3%. As taxas juvenis duplicaram, ou mais, 
as da população total...

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... em 2010, enquanto as taxas de homi-
cídio da população negra total eram de 36 pontos, a 
dos jovens negros foi de 72 pontos.

Assim, Sr. Presidente, não é mais possível igno-
rarmos a realidade de violência contra a população de 
jovens negros neste País. O estudo confirma aquilo que 
muitos movimentos negros e organizações de direitos 
humanos já denunciavam: a alta taxa de homicídios 
advindo do confronto com a polícia ou da ação policial 
militar neste País, o que impõe, sem dúvida alguma, a 
discussão, no Congresso Nacional, sobre a desmilita-
rização da polícia em nosso País.
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Os confrontos recentes, o desaparecimento de 
Amarildo, todos esses...

(Interrupção do som.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... são dados comprobatórios do índice 
de violência (Fora do microfone.) crescente que vivem 
as grandes cidades brasileiras. E a nossa juventude, 
vulnerável, fica, portanto, em situação de risco.

É necessário discutir, vinculando a isso a violência 
policial marcadamente praticada contra a população 
vulnerável nos grandes centros urbanos do nosso Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância 
com o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senadora Lídice da Mata, conte 
com o nosso total apoio. Se assim V. Exª entender, eu, 
com orgulho, aceitarei a relatoria dessa sua iniciativa.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Eu vou passar a palavra, pela or-
dem, a V. Exª. Permita-me apenas, porque estão me 
cobrando, ler o seguinte ofício:

A Presidência designa o Senador Sérgio Pete-
cão para integrar, como titular, a Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária, em substituição ao Senador 
Ivo Cassol, que passará a exercer a suplência, nos 
termos do Ofício nº 290, de 2013, da Liderança do 
Bloco da Maioria.

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 290/2013

Brasília, 22 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), como titular, 
na composição da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária – CRA, em substituição ao Senador Ivo Cassol  
(PP-RO), que passará a exercer a Suplência.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, por fa-
vor. Em seguida, falará o Senador Flexa, como inscrito, 
por permuta com o Senador Pedro Taques.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Casildo Maldaner, o 
pedido pela ordem de V. Exª é uma ordem para mim. 

Então, V. Exª está com a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/

PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Bondade de V. Exª.

É apenas para registrar a presença na tribuna de 
honra do nosso Prefeito de Schroeder, cidade que fica 
na região industrial de Jaraguá do Sul, Joinville, Blume-
nau. Ela fica naquela região. É uma cidade importante.

O Prefeito Osvaldo Jurck, o Presidente da Câ-
mara, Valdevino, e os Vereadores Danilo e Nelson se 
encontram aqui, na tribuna de honra.

Queria fazer esse registro não só em meu nome, 
mas principalmente no do Senador Paulo Bauer, que 
os conhece bem. Eles são amigos. Faço, portanto, o 
registro, repito, não só nem meu nome, mas no do 
Senador Paulo Bauer e – por que não incluir – no do 
Senador Luiz Henrique, os três Senadores de Santa 
Catarina. É uma honra para nós todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Está feito o registro, Senador 
Casildo Maldaner.

Sejam todos bem-vindos.
Senador Ruben Figueiró, por favor, como o último 

para comunicações inadiáveis.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 

– MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, meus agra-
decimentos pela deferência que me concede para uti-
lizar esta tribuna.

Srªs e Srs. Senadores, quando assumi este hon-
roso mandato de Senador, em fevereiro deste ano, 
afirmei da tribuna que uma de minhas preocupações 
e, consequentemente, lutas nesta Casa seria o trato 
da questão indígena, sobretudo com enfoque especial 
ao meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Lembro-me de 
que citei as minhas origens, uma vez que meu sangue 
tem traços da nação terena, provindos da minha des-
cendência materna. Honro-me disso.

Disse também que, de outra parte, provinha de 
desbravadores mineiros e paulistas que exploravam 
as terras dos campos, a perder de vista, na região de 
Vacaria, também em meu Estado. Afirmei ainda que, 
em razão do que me transmitiram meus saudosos pais, 
deveria ter como uma de minhas missões nesta Casa 
fazer com que indígenas e não indígenas reencontrem-
-se com aquele passado de plena harmonia, de con-
vivência pacífica dentro do habitat que construíram.

Diante do que está acontecendo, tristemente 
acontecendo, e atribuo em grande parte à omissão 
e, enfatizo, à ominosa ação do Governo Federal, via 
Funai, que compactua com o objetivo de entidades 
que se intitulam fraternais, porém que instigam o ódio 
e o fratricídio.
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A questão indígena continua conflituosa, e não 
sou exagerado em afirmar: poderá chegar a um clima 
que nem o derramamento de sangue conseguirá res-
tabelecer a vida harmônica do passado.

Esse sangue que poderá ser derramado não hon-
rará nenhuma das partes. Depois de tantas tentativas 
pelo chamamento das responsabilidades do Governo 
Federal, por pronunciamentos contundentes realizados 
não somente por mim, como pelos eminentes Sena-
dores e amigos Waldemir Moka e Delcídio do Amaral, 
nesta Casa, e pelos Deputados Reinaldo Azambuja e 
Luiz Henrique Mandetta, na Câmara dos Deputados; 
pelas manifestações de representantes dos produto-
res rurais de Mato Grosso do Sul, como a Famasul e 
a Acrissul; e pela solidariedade sempre presente do 
Governador André Puccinelli.

O Governo Federal, e aí destaco a atuação cons-
tante, precisa e conciliatória da Srª Ministra Chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do Sr. Ministro Gilberto 
Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, que manifestaram interesse nessa questão 
gravíssima. Solenemente, reuniram indígenas e pro-
dutores rurais, no final de junho, em Campo Grande, 
capital do meu Estado. Nele, selou-se que o Governo 
Federal, em 45 dias, daria uma solução tida como de-
finitiva para o affair indígena.

Índios e não índios acreditaram. É claro, houve 
esforços, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça, 
que fez um percuciente levantamento do quadro geral 
do conflito no Estado, especificamente na questão da 
fazenda Buriti, no Município de Sidrolândia.

Recentemente, a Comissão de Assuntos Fun-
diários do Conselho Nacional de Justiça apresentou 
documento indicando seis instrumentos para resolver 
os conflitos no Estado. As soluções apontadas para a 
transferência de terras envolvem a conclusão defini-
tiva do processo administrativo demarcatório e a cor-
respondente indenização das benfeitorias feitas pelo 
possuidor de boa-fé; a desapropriação de áreas por 
interesse social; a aquisição direta de terras; o assen-
tamento de pequenos proprietários rurais; a transação 
judicial e a indenização por ato ilícito do Estado de-
corrente da titulação considerada posteriormente ile-
gítima. As sugestões do Conselho Nacional de Justiça 
abrangem 41 áreas delimitadas por estudos concluídos 
pela Funai, bem como outras áreas que fazem parte 
de dez grupos de trabalho constituídos no âmbito da 
Funai para identificação de áreas e revisão de limites 
de terras indígenas já existentes.

O Governo Federal, pelo Sr. Ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, ao final dos 45 dias, levou, no 
entanto, uma proposta que considero enganosa, pas-
sando, entre aspas, a “batata quente” para o governo 

do Estado. As terras seriam compradas com Títulos 
da Dívida Agrária, as famosas TDAs. Claro que não 
houve acordo! O Governador não é bobo e evitou pisar 
no terreno liso e escorregadio da enganosa proposta.

Parece-me, por todos os ângulos que vejo, que 
o Governo Federal está repetindo aquele episódio 
vergonhoso de Pilatos – lavar as mãos e entregar aos 
sacerdotes da intriga para que estimulem o conflito.

Pergunto: o resultado? Os indígenas continuam 
a invadir as terras num flagrante desrespeito à lei. Os 
produtores rurais, de seu lado, começam a se preve-
nir e ameaçam tomar posições radicais – com todo o 
direito de cidadãos lesados – caso não haja uma defi-
nição real e concreta até o dia 30 de novembro deste 
ano. E aí só Deus sabe do resultado!

Minha missão, Srs. Senadores, como a dos no-
bres Parlamentares da Bancada de Mato Grosso do 
Sul, continuará a ser a da busca do entendimento, da 
conciliação, através do respeito à lei e à ordem. Um 
exemplo é a proposta de emenda à constituição apre-
sentada recentemente pelo Deputado Federal Fábio 
Trad, do PMDB, que proíbe demarcar áreas indígenas 
quando invadidas ou ocupadas ilegalmente pelos ín-
dios, como ocorre com as áreas destinadas a fins de 
reforma agrária. Dessa forma, o Deputado entende 
que o processo de demarcação ocorrerá sem danos 
à propriedade, preservados os bens jurídicos como 
vida e integridade física, frequentemente atingidos 
pelos conflitos.

Vamos insistir para que quem tem a faca e o quei-
jo na mão, ou seja, o Governo Federal, use o tempo 
que tem para agir, a fim de que os princípios constitu-
cionais do direito à propriedade e do marco temporal 
estabelecido por decisão do Supremo Tribunal Federal 
sejam respeitados, e a paz, a ordem e a conciliação 
sejam restabelecidas como primado da convivência 
fraternal entre meus irmãos índios e não índios em 
meu Estado de Mato Grosso do Sul.

Aguardava-se, Sr. Presidente, uma manifestação 
em breve do Ministério da Justiça quanto às mudan-
ças na demarcação de terras indígenas. Aguardava-
-se também, porque anunciada, uma solução do Go-
verno Federal para resolver os conflitos na região de 
Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, especificamente 
no tocante à chamada gleba Buriti.

Há ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que, a partir de hoje, começa a decidir sobre os em-
bargos declaratórios apostos ao acórdão que procla-
mou sobre a delimitação da área da Reserva Raposa 
Serra do Sol, em Roraima, definindo explicitamente o 
marco temporal de posse, nos termos dos arts. 231 e 
232 da Constituição Federal.
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Numa demonstração muito clara da preocupação 
do Senado da República por uma solução que resta-
beleça os direitos fundamentais da nação indígena, 
bem como o da cláusula pétrea que consagra o direi-
to de propriedade fundamentado em lei, a Comissão 
de Agricultura iria realizar audiência pública amanhã, 
dia 24, com o Ministro da Justiça, o Sr. José Eduardo 
Cardozo, com a Presidente da Funai e representantes 
dos produtores rurais.

Iria, Sr. Presidente – com reticências da minha 
parte –, porque, hoje pela manhã, fui surpreendido 
pela decisão do Sr. Ministro da Justiça de furar com o 
compromisso. Isso só confirma a minha impressão de 
que ele – abre aspas – “empurrará esta sensível ques-
tão com a barriga” – fecha aspas –, para usar, aliás, 
a expressão proferida pelo próprio Cardozo, quando 
negou tal atitude durante reunião com políticos, pro-
dutores rurais e indígenas neste ano.

Sua atitude, agora, de cancelar a participação 
em reunião agendada com muita antecedência – isso 
foi em maio – revela, sem dúvida, o que sempre pen-
sou e a maneira como age. Ou seja: “empurra com a 
barriga” o problema.

Parece-me que a chula desculpa para não com-
parecer ao debate na Comissão de Agricultura do Se-
nado seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal 
Federal a respeito dos embargos declaratórios à Re-
serva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Decisão que 
provavelmente balizará as próximas demarcações de 
terras indígenas no Brasil. Ninguém crê na seriedade 
dessa desculpa.

Decepcionado, Sr. Presidente, repito: com a fuga 
do Ministro da Justiça da audiência no Senado para 
discutir o impacto das demarcações de terras indíge-
nas na agricultura brasileira, a minha esperança é que 
a Presidência da República, pelas posições em que 
sempre acreditei da Ministra da Casa Civil, Srª Gleisi 
Hoffmann – nossa colega nesta Casa –, e do Ministro 
Gilberto Carvalho, puxe a orelha do Ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo. A não ser – o que não 
creio – que o Governo deseje a contundência de um 
conflito fundiário entre brasileiros índios e não índios.

Sinceramente, Sr. Presidente Renan Calheiros, 
manifestando desta tribuna a minha preocupação dian-
te do que hoje vejo em meu Estado, o Mato Grosso 
do Sul, com relação à questão fundiária, pelo “corpo 
mole” – entre aspas – demonstrado pelas autoridades 
da República, repito com ênfase: a Nação e todos nós 
que almejamos paz e conciliação entre irmãos lamen-
taremos a eclosão de tragédias que jamais esquecere-
mos; triste página a ser registrada em nossa história.

Muito grato, Sr. Presidente Renan Calheiros, pela 
oportunidade que me oferece.

Era o que tinha a dizer, Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Eu concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. 
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.

Eu faço um apelo aos Senadores e às Senadoras 
que estão em outras dependências da Casa que, por 
favor, venham ao plenário, porque nós vamos ter im-
portantes votações nominais logo no início da sessão.

Senador Flexa Ribeiro, com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srs. 
Senadores, Srª Senadora, venho à tribuna para falar 
da preocupante situação em que se encontra o efetivo 
da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Pará. Hoje, 
o número de policiais nas estradas federais no Pará é 
menor que há 17 anos. Naquela época, tínhamos mais 
policiais federais nas rodovias do Estado do Pará do 
que temos hoje. O efetivo, que, em 1996, era de 374 
policiais, caiu para 344 atuais.

Fui visitado já, diversas vezes, por policiais ro-
doviários federais do meu Estado, que demonstraram 
preocupação. E essa preocupação se estende a toda 
a população, porque, não havendo uma fiscalização 
preventiva nas rodovias federais, há possibilidade de 
aumentar o número de acidentes, muitos deles com 
perdas de vidas humanas. Então, é preciso que se 
faça, daqui da tribuna do Senado, um chamamento 
para que possa haver, efetivamente, uma preocupação 
do Ministro da Justiça com essa situação da Polícia 
Rodoviária Federal no Pará.

A falta de policiais já levou ao fechamento de 
seis postos de fiscalização – foram fechados porque 
não havia efetivo humano –: Itaituba, Redenção, Novo 
Repartimento, Xinguara, Rio Maria e Bragança. Esses 
postos foram desativados.

Em 2007, ou seja, 6 anos atrás, houve um con-
curso público específico para os Estados do Pará e 
Mato Grosso, com 194 e 146 vagas respectivamente. 
Ou seja, nesse concurso público de 2007, o Pará era 
agraciado com 194 vagas para a Polícia Rodoviária 
Federal no meu Estado.

Entre julho e setembro de 2009, o Pará recebeu 
188 policiais. Ou seja, das 194 vagas do concurso de 
2007, recebeu, em 2009, 188 policiais, atingindo, em 
2010, um efetivo de 587 policiais rodoviários federais.
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É importante que aqui possamos fazer, para quem 
nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Se-
nado e, em especial, aos meus amigos e amigas do 
Pará, um comparativo: em 2010, o efetivo da Polícia 
Rodoviária Federal no Estado do Pará era de 587 po-
liciais; hoje, em 2013, três anos depois, está reduzido 
para 344 policiais.

No entanto, a partir da vinda desses 188 novos 
policiais, iniciou-se um processo de esvaziamento do 
efetivo no Estado. No mesmo ano, 2009 – repito –, em 
que foram incorporados 188 policiais, foram removidos 
142, dos quais 134 para o Estado do Paraná. É um 
absurdo se fazer um concurso para preencher vagas 
necessárias e, ao mesmo tempo em que chegam es-
ses novos policiais, são transferidos quase que o mes-
mo número – chegaram 188 e 142 foram removidos; 
sendo 134 exclusivamente para o Estado do Paraná. 
Esse movimento de remoção foi mantido ao longo dos 
anos 2011 e 2012.

Essa situação, Srªs e Srs. Senadores, muito nos 
preocupa, especialmente ao considerar os quase sete 
mil quilômetros de rodovias federais no Estado do 
Pará, o crescimento expressivo do número de veí-
culos e, principalmente, a expectativa de um grande 
incremento do movimento de carga com o Estado se 
consolidando como eixo importante de escoamento da 
produção agrícola do Centro-Oeste. Movimento que 
deve se intensificar ainda mais com a conclusão das 
obras na BR-163, que é a Santarém-Cuiabá. Ora, o 
Estado do Pará, através da Santarém-Cuiabá, a BR-
163; através da Hidrovia do Tocantins; através do Porto 
de Vila do Conde; do Porto de Meritituba; ao final da 
rodovia Santarém-Cuiabá, um grande polo exportador 
dos grãos produzidos no norte de Mato Grosso. Serão 
6 milhões de toneladas – expectativa que possa co-
meçar a ser escoada, a partir do final de 2014, início 
de 2015, quando se pretende que a estrada esteja 
toda asfaltada, já tendo início essa exportação, mes-
mo com a precariedade da BR-163, que não está toda 
pavimentada.

Milhares de carretas que irão passar pelo Estado 
do Pará. E, aí, temos que nos preocupar para que os 
guardas rodoviários federais possam fiscalizar esse 
trânsito, possam fiscalizar esse tráfego de carretas, e 
possam fiscalizar preventivamente, não só após o aci-
dente, para que as pessoas que habitam às margens 
da rodovia ou que por lá trafegam não sejam também 
atingidas em acidentes rodoviários devido à falta de 
fiscalização, causando perdas de vidas, como já me 
referi anteriormente.

Estamos esperançosos, no entanto, em virtude 
da recente aprovação da Lei n° 12.855, de 2 de se-
tembro de 2013, que institui a indenização devida a 

ocupante de cargo efetivo em exercício nas unidades 
situadas em localidades estratégicas vinculadas à pre-
venção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 
transfronteiriços. A Lei possibilita o pagamento da in-
denização para incentivar os policiais em localidades 
onde há dificuldade de fixação de efetivo.

Esse mecanismo, similar à Gratificação de Loca-
lidade Especial, dada pelo Governo Federal aos milita-
res das Forças Armadas lotados na Amazônia Legal, 
representa uma oportunidade para reduzir o êxodo de 
servidores lotados no Estado do Pará que, assim que 
cumprem seu tempo mínimo legal de permanência na 
Amazônia, solicitam remoção para outra região.

Quando o servidor lotado na Amazônia cumpre o 
prazo mínimo legal de permanência, ele, automatica-
mente, pede a sua remoção. Com isso, há dificuldades 
em fixar servidores de um modo geral e, em especial, 
os policiais rodoviários federais, a que me refiro no 
pronunciamento desta tarde.

Os dados que temos indicam a falta de policias 
rodoviários federais nos seguintes Municípios: Santa-
rém, Altamira, Marabá, Ipixuna, Mãe do Rio, Dom Eli-
seu, Benevides, Ananindeua, Castanhal, Santa Maria, 
Capanema, Gurupi e Belém, a capital do Estado.

Ora, só pelo número de Municípios com falta de 
efetivo, já podemos verificar a situação em que se en-
contra a fiscalização nas estradas federais no Estado 
do Pará. Além, é claro – e aí é mais grave ainda –, das 
unidades operacionais que foram fechadas por falta de 
efetivo em Itaituba, Redenção, Xinguara, Rio Maria, 
Novo Repartimento e Bragança. Nesses Municípios, 
não há fiscalização nenhuma. As unidades operacionais 
foram fechadas por falta de um único elemento que lá 
estivesse. Nos outros a que me referi há pouco, temos 
uma diminuição do número do efetivo necessário para 
cumprir as suas funções de fiscalização.

A determinação das localidades classificadas 
na situação de dificuldades de fixação de efetivo é de 
competência do Ministro da Justiça, o Ministro José 
Eduardo Cardozo. Então, eu faço um apelo ao Ministro 
no sentido de reconhecer a dificuldade de fixação de 
efetivo nesses Municípios e, portanto, a necessidade 
de incentivar a permanência dos policiais neles lotados.

Eu quero aqui dizer houve uma reunião com o 
Ministro José Eduardo Cardozo, o Sindicato dos Poli-
ciais Rodoviários Federais do Estado do Pará e Ama-
pá e a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários 
Federais. E o Sr. Pedro Cavalcanti, Presidente da Fe-
deração Nacional dos Policiais Rodoviários Federais 
disse naquela ocasião:

Diante da exposição, o Ministro se mostrou 
sensível e consciente dos problemas apre-
sentados, especialmente sobre a evasão de 
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policiais do Pará e da Região Amazônica e 
declarou que está disposto a recompor o efe-
tivo com novos policiais que irão ingressar na 
Polícia Rodoviária Federal com o concurso 
que está em andamento. Informou ainda que 
esse problema de falta de efetivo não é exclu-
sividade do Pará.

É verdade, mas só que no Pará a situação é 
muito mais grave.

E disse ainda o Sr. Pedro Cavalcanti: ”Quanto à 
indenização de fronteira, o Ministro não forneceu mui-
tos detalhes sobre quais as cidades que serão benefi-
ciadas com a referida indenização.”

Eu quero aqui, ao finalizar, dizer que a Drª Maria 
Alice Nascimento Souza, Diretora-Geral do Departa-
mento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da 
Justiça, recebeu uma situação dos Municípios do Pará 
com dificuldade de efetivo – daqueles que relatei há 
pouco – e daqueles que já estavam desativados por 
falta total do efetivo. Mas a Drª Maria Alice encaminhou 
ao Ministro da Justiça uma relação – e aí nos preocupa 
a situação – da situação dos policiais rodoviários fede-
rais em vários Estados do nosso País e, em especial, 
daqueles de áreas da Amazônia e áreas fronteiriças. 
Em muitos Estados, como, por exemplo, no Estado do 
Rio Grande do Sul, ela solicita o aumento do efetivo 
para mais de 40 Municípios, mas, no Estado do Pará, 
o aumento é dado para apenas 11 Municípios. Não é 
possível que esse tratamento desigual com o Pará e 
com a Amazônia possa continuar com relação ao efe-
tivo da Polícia Rodoviária Federal!

Por isso, finalizando, Sr. Presidente, Senador Re-
nan Calheiros, faço novamente um apelo ao Sr. Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, para que ele tome 
providências, já nesse novo concurso que está sendo 
providenciado, no sentido de repor o efetivo, que, em 
2010, já foi de 587 policiais, para que, com isso, possa 
dar cobertura aos postos que estão com dificuldade 
de pessoal e, mais do que isso, reabrir aqueles que 
estão fechados por falta total de efetivo da Polícia Ro-
doviária Federal.

Vamos ficar aqui aguardando e cobrando do 
Ministério da Justiça que os paraenses e os amazô-
nidas contem por parte da Polícia Rodoviária Federal 
com uma fiscalização efetiva, para que não venham a 
acontecer acidentes com perda de vidas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, só 
para fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Má-
rio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
aqui desde as 14h30. Esta é minha obrigação, é ló-
gico. “Por que você está aí desde as 14h30?” Porque 
esta é minha obrigação. Mas eu vim aqui com a inten-
ção de usar a tribuna. E eu raciocinei... O Presidente 
era o Senador Paulo Paim, de quem eu gosto muito e 
que me disse: “Espere o fim da Ordem do Dia, porque 
hoje ela é tranquila.” Mas parece que há uma matéria 
polêmica, não é?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há uma matéria polêmica, e 
ficou acertado, desde a semana que passou, que nós 
a votaríamos hoje como primeiro item da pauta.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Mas há acordo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Inclusive, há um requerimento 
de adiamento da votação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Mas há acordo para se votar essa matéria?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há um acordo no procedimento 
e na marcação da votação para hoje. Não há acordo 
com relação ao mérito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Então, está bem. Eu entendi, Sr. Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria compartilhar...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e For-
ça/PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Com respeito 
ao requerimento de adiamento, ele vai ser colocado 
em votação?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Toda vez em que nós vamos 
apreciar uma matéria e em que há um requerimento 
de adiamento, preliminarmente nós apreciamos o re-
querimento.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e For-
ça/PRB – RJ) – Desde a semana passada, a matéria 
estava para entrar em pauta, não é?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente!

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e For-
ça/PRB – RJ) – Já foi retirada na última quarta-feira...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós combinamos que essa ma-
téria entraria hoje em pauta e que nós a votaríamos. 
E, votando a matéria – esta é a decisão do Senado 
–, nós vamos apreciar o requerimento de adiamento, 
que já foi reapresentado.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O.k.! Ele foi apresentado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já foi reapresentado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente Renan, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Fle-
xa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Quanto a esse projeto 
de decreto legislativo, tive uma conversa com V. Exª, 
Presidente Renan. V. Exª queria pautá-lo para ontem, 
e eu pedi que o pautasse para o dia de hoje. Mas não 
há acordo. Ainda hoje, pela manhã, na CCJ... Há um 
projeto na CCJ de autoria do Senador Eduardo Lopes, 
um projeto de lei complementar tratando do mesmo as-
sunto. E pasmem: há um projeto de decreto legislativo 
que objetiva anular os efeitos da decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral e um projeto de lei complementar 
do mesmo autor que convalida aquilo que o Tribunal 
Superior Eleitoral fez. Então, lá esse projeto também 
não foi votado hoje. Era o primeiro item da pauta. Por 
solicitação do autor...

O Sr. Eduardo Lopes (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Na verdade, era o décimo primeiro item.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – O Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, 
abriu a sessão com a apreciação do item 11. Houve 
um pedido de inversão de pauta, e ele foi apreciado 
como primeiro item da pauta. E foi retirado, porque o 
autor não estava no plenário. Em seguida, foi retirado 
da pauta a pedido do autor.

Então, não vejo qual é a necessidade de nós cor-
rermos para votarmos esse projeto de decreto legis-
lativo, até porque não há como um projeto de decreto 
legislativo – há pareceres de Ministros do Supremo e 
de ex-Ministros do Supremo –anular uma lei aprovada 
pelo Congresso.

Então, era esse o ponto que eu queria deixar aqui.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, 
para fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra a V. Exª, 
pela ordem.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.

Em seguida, falará o Senador Eduardo Lopes e, 
depois, o Senador Waldemir Moka.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejo in-
cansavelmente o respeito que V. Exª tem tido com os 
Líderes desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu não fui abordado e não fui consultado sobre 
esse projeto. Por isso, Sr. Presidente, deixo minha po-
sição como Líder da Oposição, a de que não há acordo 
para que se vote esse projeto hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. 

Ouço o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o que temos de deixar claro é que o de-
creto que citamos aqui, o de nº 85, trata de suspen-
der a decisão do TSE, uma decisão administrativa do 
TSE. A Constituição diz que esse assunto tem de ser 
tratado por lei complementar. Por isso, existe uma lei 
complementar de minha autoria, que é igual à resolu-
ção. Mas nós temos de votar o decreto. E, depois, nós 
caminhamos com a lei complementar.

Então, deixo bem claro – já falei isto várias vezes 
– que não somos contra o mérito da decisão do TSE, 
mas queremos, sim, que se regulamente isso através 
de lei complementar.

Por isso, como disse o Senador Flexa, existe um 
decreto igual, ou melhor, o meu projeto é igual à deci-
são do TSE exatamente por isso. No art. 49, inciso XI, 
da Constituição, em que me estou baseando, é dito 
que é competência exclusiva do Congresso Nacional 
zelar pela sua competência em face da atribuição nor-
mativa dos outros Poderes. Então, isso é exclusivo do 
Congresso Nacional. Vou ler o artigo:

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional [Senado e Câmara]:
[...]
XI – zelar pela preservação de sua competên-
cia legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes; [...]

Então, o decreto suspende a decisão adminis-
trativa, inclusive com o voto contrário da Presidente 
e do Vice-Presidente do TSE, que são membros do 
Supremo Tribunal Federal.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – Sr. Presidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente Renan, peço a palavra pela ordem.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS) – Sr. Presidente Renan, por favor...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka, tem 
a palavra V. Exª pela ordem.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eles vão 
continuar discutindo, e a minha questão é diferente.

Sr. Presidente, invoco o testemunho do Líder do 
PT na Comissão de Assuntos Sociais. Há um projeto 
de lei relatado pelo Senador Sérgio Souza que prevê 
a presença de cirurgiões-dentistas quando o paciente 
está hospitalizado em Unidade de Tratamento Intensi-
vo, a chamada UTI. Esse projeto foi retirado, na busca 
de um acordo, por duas semanas. O texto foi aprovado 
por consenso, mas, lamentavelmente – isto é regimen-
tal, é de direito –, houve o pedido para que o projeto, 
embora fosse terminativo na Comissão de Assuntos 
Sociais, invocando o Regimento Interno do Senado, 
viesse aqui, para o plenário.

O que é que estou pedindo a V. Exª? Que o paute, 
porque não há mais o que fazer. Nós temos de votar. 
E aí a maioria vai decidir. Eu só estou pedindo priori-
dade na pauta para esse projeto. Lamentavelmente, 
muito embora houvesse acordo... Foi feito o acordo, 
o texto é de consenso, e não entro no mérito, porque 
é regimental. Os Senadores têm o direito de fazê-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa e, 
especificamente, ao Senador Waldemir Moka, que é 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Sena-
do Federal, que, como pede S. Exª, nós vamos pautar 
essa matéria. Antes do final desta sessão, a Secreta-
ria da Mesa vai objetivar exatamente a marcação do 
dia com V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB 
– MS. Fora do microfone.) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero 
saudar V. Exª, toda a Casa e o nosso primo Senador 
Alvaro Dias. (Risos.)

Quero saudar o Senador Eduardo Lopes e o Se-
nador Flexa Ribeiro.

Eu gostaria de examinar essa matéria, pois acho 
legítima a defesa que faz aqui o Senador Flexa Ribei-
ro e outros Parlamentares da manutenção da decisão 
do TSE.

Chamo a atenção de V. Exª, como Presidente, e 
dos membros da Mesa para o fato de que, na Cons-

tituição brasileira do ano de 1988, há um artigo que 
diz que é irredutível o número de vagas existente para 
cada Estado e para o Distrito Federal naquele ano da 
sua regulamentação, que foi o de 1993. A Constituição, 
em 1988, colocava esse número como irredutível. O 
número de vagas do Paraná passava a ser o patamar 
mínimo de representação do Paraná, e assim também 
o número de vagas de cada Estado.

Ali foi feito, Sr. Presidente, outro artigo, pela im-
portância que tem esse tema, que é o art. 45, em que 
se diz que, somente por lei complementar, é possível 
fazer a alteração do número de vagas na Câmara. Por 
quê? Porque senão, todo dia, poderia ser mudado o 
número de vagas no Senado e na Câmara. Então, 
quis o Constituinte que isso fosse feito somente por 
lei complementar.

Vejam: eu não estava aqui, não sei qual era o 
ambiente, mas hoje o que se sabe – e é isto que está 
sendo questionado no Supremo – é que se fez uma lei 
aprovada por voto de liderança. Ou seja, como se vai 
fazer uma alteração em lei complementar por voto de 
liderança? Como se pode por uma lei fazer um preceito 
contrário à Constituição? É citado pelo Senador Flexa 
que teria passado para o TSE essa competência. Não 
pode uma lei, Sr. Presidente, tirar aquilo que é asse-
gurado na Constituição.

Pois bem, dito isso, para o que quero chamar a 
atenção desta Casa? Há uma resolução, uma deci-
são normativa do Tribunal Superior Eleitoral que diz 
que está atualizando o número de vagas na Câmara 
Federal. Quero aqui dizer que há a necessidade, nós 
a reconhecemos, de atualizar o número de vagas na 
Câmara Federal, mas isso não pode ser feito através 
de uma resolução. Isso não pode ser feito através de 
uma resolução, de um ato administrativo. Essa é a 
nossa ponderação.

Avaliamos que é legítimo que os Estados, que, 
hoje, pela regra da proporcionalidade, têm o direito in-
clusive de ampliação de vagas, venham aqui defender 
isso. Enfim, nós estamos aqui apoiando essa iniciativa 
do Senador Eduardo Lopes, que tenta reparar essa 
questão. Agora, é possível o Congresso Nacional anular 
um ato administrativo do Tribunal Superior Eleitoral? 
Essa é a pergunta que se faz.

No caso do Executivo, a regulação do art. 45 já 
dá ao Congresso o poder direto sobre qualquer ato 
que exorbite a lei. Qualquer ato que ultrapassar a lei o 
Congresso pode anular. Isso já aconteceu outras vezes.

No caso específico do Judiciário, o que diz a 
Constituição? É que ela é uma competência exclusiva 
do Congresso Nacional. Somente o Congresso Nacio-
nal pode tratar desse tema.
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Aliás, Sr. Presidente, para poder compreender 
bem, quero lembrar que, no capítulo da Constituição 
que trata do Judiciário – na Constituição, há uma par-
te que trata do Poder Executivo, uma parte que trata 
do Legislativo e outra que trata do Poder Judiciário –, 
é dito que nas prerrogativas exclusivas do Judiciário 
está a composição do Supremo. Ou seja, não pode aqui 
nenhum de nós Parlamentares sequer ter a iniciativa 
de dizer que a composição do Supremo agora não 
contará mais com o número de vagas de hoje, que há 
de se aumentar mais uma vaga ou mais duas vagas 
ou que há de se reduzir esse número.

Por quê? Porque é uma competência de iniciativa 
exclusiva do Supremo. Ou seja, do jeito que alterar as 
vagas do Supremo é competência exclusiva do Supre-
mo. Eu duvido que nós aqui possamos, sequer, arriscar 
algo, imagine, por lei... Estou falando aqui em alterar 
a lei. Agora, imagine alterar as vagas do Supremo por 
um ato normativo do Congresso Nacional!

Então, Sr. Presidente, o fato é que, para reparar 
isso, foi criado o inciso XI do art. 45, que diz que é 
competência exclusiva do Congresso Nacional – só 
o Congresso pode fazer isto – a defesa exatamente 
dessa relação entre o Congresso Nacional e os ou-
tros Poderes.

O que eu quero saber é se nós, aqui, vamos per-
mitir que outro Poder possa abarcar os poderes que 
são próprios do Congresso Nacional. É disso que se 
trata. É por isso que eu defendo aqui que, sim, é legí-
timo... Quem disse isso foram Ministros do Supremo 
Tribunal Federal no dia em que estava sendo votada 
essa resolução, esse ato administrativo do TSE.

Por essa razão, Sr. Presidente, estou aqui de-
fendendo... 

Repito: compreendo a posição dos Estados que 
até são beneficiados por essa decisão. Aqui, eu jogo 
claro para a gente compreender qual é o impasse. Por 
que o Congresso Nacional...

Desde 1988 houve alteração na composição da 
Câmara. Nessas alterações, eu destaco aqui a criação 
de Estados e a ampliação de vagas de São Paulo. São 
Paulo tinha um número de vagas, que foi ampliado. 
Como foi ampliado? Foram ampliadas as vagas am-
pliando o número de parlamentares. Como causa um 
desgaste muito grande ampliar o número de vagas, 
nesse caso, não se quer aqui fazer. 

O que eu quero é chamar a atenção. Eu defendo a 
aprovação do decreto legislativo como um ato de defesa 
do Congresso Nacional, como um ato de cumprimento 
da Constituição e, ao mesmo tempo, que, através de 
lei complementar, que, aliás, já tramita aqui, possamos 
da forma correta, legal, fazer o que está estabelecido.

É isto, Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Presidente, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao 
Senador Magno Malta, pela ordem. Em seguida, já 
estão inscritos aqui, pela ordem, o Senador Eduardo 
Lopes, Flexa Ribeiro... Ambos já falaram pela ordem..

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – De novo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eunício Oliveira, Alfredo Nas-
cimento, Cássio Cunha Lima.

Senador Magno Malta, com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 

– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, com a Carta Magna na mão, de posse do art. 49, 
eu estou tentando falar igual ao Cássio Cunha Lima, 
de forma bem pausada e com muito conteúdo jurídi-
co, mas não serei tão breve quanto o Senador Suplicy.

Está na Constituição:

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
(...)
XI – zelar pela preservação da sua competên-
cia legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes.

Retifico o que acabou de dizer o Senador Edu-
ardo Lopes, retifico o que acabou de dizer o Senador 
Wellington Dias, de forma muito competente. Ora, 
quando esta Casa se omite, quando o Congresso 
Nacional se omite, o Poder Judiciário se arvora a um 
espaço que existe. Neste caso, nós estamos dizendo: 
o espaço está preservado, não há omissão. 

Quem faz lei, Sr. Presidente? Não somos nós? 
Um dia desses, numa reunião do Conselho Nacional de 
Justiça, o Presidente do Conselho, que é o Presidente 
do Supremo, simplesmente determinou aos cartórios 
que fizessem casamento homossexual. O Presidente 
do Supremo pode fazer lei? Ele faz lei? O CNJ faz lei? 
Não faz! E nós vamos ficar assistindo a essas coisas 
como se fossem uma coisa normal.

Sr. Presidente, nós fazemos a lei e o Judiciário a 
executa. Então, o que o Poder Judiciário está fazendo 
na evocação dos outros Estados que são beneficiados, 
segundo o Judiciário, com um ganho de mais uma vaga 
para Deputado Federal, e nós, o Piauí, o Rio de Janei-
ro e o Estado do Espírito Santo, perdemos uma vaga 
na nossa bancada federal, não cabe a interferência 
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do Judiciário. Para tanto, Sr. Presidente, é necessário 
que nós votemos...

Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Agora é o espírito do Mão Santa.
Sr. Presidente, é necessário, então, que nós vo-

temos de maneira a colocar no lugar essa questão. 
Não cabe essa intervenção mal colocada até de um 
espaço que está ocupado, porque, quando nós nos 
omitimos e deixamos um espaço e o Judiciário vem, 
nós mesmos fazemos um mea-culpa: “Tínhamos de 
fazer e não fizemos. Eles meteram a mão”. Mas, nes-
se caso, não. A proposta do Senador Eduardo Lopes 
põe os pontos nos is, e nós vamos, definitivamente, 
resolver essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
primeiro, eu gostaria que V. Exª pudesse esclarecer se 
vai ser, ou não, pautado o projeto de decreto legislati-
vo, porque nós estamos abrindo discussão de mérito 
sem sabermos se vamos dar continuidade à discus-
são do projeto. 

O que o Senador Eduardo Lopes falou, o Se-
nador Wellington Dias e o Senador... Ele faz um ra-
ciocínio que não tem lógica, porque o próprio projeto 
do Senador Eduardo Lopes remete ao TSE para que 
faça os cálculos, dando poderes ao TSE. E existe a 
Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, 
que está vigendo. O Congresso Nacional deu esses 
poderes ao TSE. Então, o TSE não fez nada mais nada 
menos que um cálculo matemático. Nós não podemos 
discutir politicamente quem tem direito a ganhar, quem 
tem direito a perder. Isso não é uma discussão política. 

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu gostaria que ganhassem todos, mas é uma 
discussão matemática, feita pelo TSE.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – E o projeto do Senador Eduardo Lopes remete ao 
TSE, fazendo a mesma coisa que a Lei Complementar 
nº 78, de 1993, fez lá atrás. O TSE cumpriu aquilo que 
o Congresso Nacional deu a ele como atribuição: refez 
os cálculos matemáticos e disse qual seria a Bancada 
de Deputados Federais de cada Estado da Federação.

Precisamos, primeiro, definir, Presidente Renan, 
se vamos entrar no mérito da questão. Aí, sim, vamos 
debater.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, quero lembrar...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Tenho uma questão de ordem, Sr. Presi-
dente. Tenho uma questão de ordem. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quero lembrar, com todo respeito...

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – ... a V. Exª, que não há acordo para votarmos a 
matéria hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador 
Flexa Ribeiro e à Casa que, na semana que passou, 
nós acertamos o procedimento para não apreciarmos 
esse projeto improvisadamente. Acertamos isso com 
a Casa, para colocá-lo como item primeiro da Ordem 
do Dia de hoje. Portanto, ele é o item primeiro da Or-
dem do Dia de hoje. 

E disse, na oportunidade, que nós vamos votar, 
primeiro, um requerimento de adiamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se o requerimento de adiamento 
for aprovado, a matéria será adiada.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Mas apenas nesta hipótese: 
se for aprovado o requerimento de adiamento. Se não 
for, nós vamos apreciar a matéria. Isso é um projeto 
de decreto legislativo...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Concordo com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... que vai para a Câmara dos 
Deputados. Vai para a Câmara dos Deputados.

Mas nós – evidentemente, conflitam interesses 
que são interesses legítimos – não vamos deixar de 
apreciar a matéria por essa razão.

Por isso, na semana que passou, nós designa-
mos como item 1 da pauta e designamos também, na 
oportunidade, o Senador Benedito de Lira para ser o 
Relator da matéria no Plenário do Congresso Nacional.

Eu queria só propor...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 

– Concordo com V. Exª. Vamos votar o requerimento...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... para decidir. Depois, então, falaremos a res-
peito do projeto.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, tenho uma questão de or-
dem com relação ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, eu 
só queria, antes de conceder a palavra para V. Exª 
apresentar a questão de ordem, fazer uma proposta 
de encaminhamento.

Nós faremos a leitura do requerimento, e todos 
que estão inscritos falarão na discussão do requeri-
mento e no encaminhamento. Está bom assim? Acho 
que fica bem, fica bem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Agora, a questão de ordem: cabe reque-
rimento em matéria que está em regime de urgência? 
Cabe requerimento de adiamento?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – É claro que cabe.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Questão de ordem, Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Pelo Regimento, Sr. Presidente, só caberia 
a extinção da urgência.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Questão de ordem, Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Pelo Regimento, somente caberia 
requerimento pela extinção da urgência assinado pela 
maioria absoluta dos membros.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Se prevalecer essa hipótese, nós va-
mos pedir um requerimento para retirar a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que o requerimento não é 
para a retirada de urgência. O requerimento pede que 
a matéria seja apreciada pela CDR, o que significa, 
em outras palavras, tirá-la da pauta. Então, nós vamos 
ter que, primeiro, apreciar o requerimento, apesar de 
a matéria estar em regime de urgência.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente, insisto aqui, permita-me. 
Como o decreto legislativo teve um requerimento de 
urgência aprovado – já não estou nem falando aqui do 
acordo que tivemos para a apreciação hoje; só isso eu 
acho que já valeria a pena –, como o decreto legislativo 
teve um requerimento de urgência aprovado, assina-

do, conforme manda a legislação, pode agora – quer 
dizer, está pautado, com regime de urgência – haver 
esse requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que o parecer tem que ser 
dado em plenário. Como o requerimento pede que 
a matéria tramite na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, nós teríamos que dar o parecer de Plenário 
e votar o requerimento, senão nós temos que ouvir a 
Comissão sobre o que o requerimento pede.

Então, em outras palavras, vamos, regimental-
mente, ter que apreciar o requerimento primeiro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Então, vamos votar o requerimento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos votar o requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não pode ser votação nominal, não, Presidente?

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Se pedirem, na forma do Re-
gimento, será nominal.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Presidente, só para lembrar que em requeri-
mento não cabe discussão. Portanto, devemos entrar 
em votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Mas pode encaminhar.

ORDEM DO DIA

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

Item 1 da pauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 85, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador 
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da re-
solução administrativa expedida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de Deputa-
dos Federais, Estaduais e Distritais.
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Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Wellington Dias, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo 
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio 
Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio Ar-
ruda, José Pimentel, Luiz Henrique, Romero 
Jucá e Pedro Taques.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Na sessão deliberativa de 16 de outubro foi lida 
a Emenda nº 1 de plenário.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Inscreveremos todos para en-
caminhar.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Presidente, questão de ordem. Para encami-
nhar, apenas os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Para encaminhar...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Requerimento não pode ser discutido. Para 
encaminhar, sim, mas apenas Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Para encaminhar o requerimento, 
na forma do Regimento, é o autor e um de cada partido.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Os Líderes, o Líder de cada partido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É, os líderes terão a palavra 
também para encaminhar, sem problema nenhum.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Só para encaminhamento. Não se discute re-
querimento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Sem problema nenhum. Sem 
problema nenhum.

O parágrafo único diz o seguinte: “O encaminha-
mento de votação de requerimento é limitado ao signa-
tário e a um representante de cada partido ou bloco par-
lamentar, salvo nas sessões de homenagem de pesar.”

REQUERIMENTO  
Nº 1.243, DE 2013.

“Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alí-
nea c, nº 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 85, de 2013, seja remetido à Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo por estar 
no âmbito de sua competência”.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos colocar o requerimento 
em votação.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Encaminhar, Sr. Presidente! 
Encaminhar, Sr. Presidente!

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – Favorável. Favorável.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Quero encaminhar o reque-
rimento pelo PCdoB.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Para encaminhar.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM) – Encaminhar pelo PR, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Peço que os Srs. Líderes parti-
dários façam acordo com relação a quem encaminhará 
porque, na forma do Regimento, falará, no encaminha-
mento, o autor e um de cada Partido.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela oposição, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pelo PCdoB, Vanessa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, se me permite, gostaria de...

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Pelo PR, Alfredo Nascimento.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Pela Liderança do Governo, Eduardo Braga.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Pelo PT, contrário ao requerimento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – O Senador Inácio me indica, Sr. 
Presidente, para falar pelo PCdoB.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Não! Não aceito o Senador Flexa falar pela 
oposição porque ele defende o Estado do Pará e eu 
defendo o da Paraíba, que precisa manter os cargos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Então eu...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Como autor do requerimento...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Essa questão em aberto...

Sr. Presidente, é muito natural, não é a primeira 
vez que isso acontece na Casa. O que não se pode é 
falar em nome da minoria. Faço parte da minoria, Sena-
dor Mário Couto. Se V. Exª bater na mesa daí, eu bato 
de cá, não tem problema. Nós vamos fazer a votação 
de acordo com a posição de cada Estado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente Renan...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Portanto, não aceito o encaminhamen-
to da minoria contra a propositura, como refuto enca-
minhamento pelo PSDB. Cada macaco no seu galho, 
cada um defendendo os seus interesses. E falo como 
Vice-Líder do Partido, ora!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Renan, vou falar pela oposição.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Destituíram o Líder?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu, o Líder da oposição, vou falar pela oposição. 
Não quero dividir a oposição, eu errei. Peço desculpas 
ao Senador Cássio. Eu errei. Não é o Flexa, não, é o 
Mário Couto que vai bater na mesa mais tarde.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, Renan...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Vão bater na mesa também o Senador Cícero 
e o Senador Cássio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Flexa Ribeiro, como autor do requerimento.

Com a palavra, V. Exª.
V. Exª dispõe de até 5 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 

– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, venho à tribuna para defender o 
requerimento que apresentei para que esse...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há um orador na tribuna. Por 
favor, peço o silêncio da Casa. Há um orador na tribuna.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para encaminhar.) – ... Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 85, de autoria do Senador Eduardo Lopes, 
vá à Comissão de Desenvolvimento Regional por um 
motivo muito simples: ele altera a proporção dos De-
putados em vários Estados da Federação brasileira. 
Então, é necessário que a Comissão de Desenvolvi-
mento Regional possa colocar um parecer sobre essa 
alteração, que, como já disse e repito, é uma alteração 
apenas matemática, não é política. Nós não estamos 
discutindo politicamente.

Senador Renan, quero concordar aqui com o Se-
nador Cícero Lucena e com o Senador Cássio Cunha 
Lima. Eu não viria aqui defender pela oposição ou pelo 
PSDB. Eu venho aqui defender como autor do requeri-
mento, até porque esse é um tipo de projeto que não 
diz respeito a partido político. Diz respeito a questões 
de interesse de cada Estado da Federação brasileira.
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Mas também não acho justo, Senador Renan, 
quando V. Exa disse que indicava o Senador Benedito 
de Lira para ser o Relator do processo em plenário. 
Também não acho justo o autor do projeto de decreto 
legislativo ser um Senador de um Estado que perde 
no cálculo matemático do Tribunal Superior Eleitoral. 
Então, é justo que ele tenha feito o projeto de decreto 
legislativo. Não achei justo o Senador Wellington Dias 
ter sido indicado para ser o Relator na CCJ, porque o 
Senador Wellington Dias é de um Estado que perde 
Deputados Federais. Então, ele deu um voto substi-
tutivo ao Senador Pedro Taques, que é de um Estado 
neutro. E V. Exa acaba de indicar o Senador Benedito 
de Lira para ser o Relator em plenário. A Paraíba é, 
lamentavelmente, um dos Estados que perdem nessa 
nova composição.

Então, eu pediria a V. Exa que escolhesse um Se-
nador de um Estado neutro, de um Estado que nem 
tenha aumento do número de Deputados, nem perda 
do número de Deputados.

Nós não vamos entrar no mérito agora. Nós não 
estamos entrando no mérito. Nós estamos entrando 
apenas na questão do requerimento.

Então, por que é importante ir à CDR? Para que a 
Comissão de Desenvolvimento Regional se posicione 
com relação às novas bancadas definidas pelo TSE. 
E repito, só para esclarecer de vez, Senador Welling-
ton Dias, Senador Eduardo Lopes: o que o TSE fez 
foi exclusivamente fazer o cálculo matemático e auto-
rizado pelo Congresso Nacional. Lá atrás, em 1993, a 
Lei Complementar 78 dava esses poderes, como dá 
o projeto do Senador Eduardo Lopes, que também 
remete ao TSE, para que o TSE faça, a cada quatro 
anos, o recálculo desses índices, desse número de 
bancada. Não é o Congresso que tem de fazer isso. 
Isso é um cálculo matemático, com relação à população 
de cada Estado, pelo censo. Então, isso é um cálculo 
matemático. Venho defender o requerimento para que 
ele tramite, antes de vir a plenário, pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Fle-
xa Ribeiro.

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

Sr. Presidente, esta não é uma questão de enca-
minhamento para partidos, na minha opinião, por quê? 
É uma questão de unidades federativas, de Estados, de 
Estados que estão perdendo Deputados e de Estados 
que estão ganhando. Por exemplo, há vários do PMDB 
que concordam. Ou fala todo mundo... Como alguém 

vai falar pelo partido e não consegue falar por todos do 
partido? Só que o Líder, por exemplo, não pode falar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos seguindo o Re-
gimento e apreciando um requerimento.

O art. 310 do Regimento diz, em seu parágrafo 
único, que o encaminhamento de votação de reque-
rimento é limitado ao signatário, que já falou, e a um 
representante de cada partido. Então, isso é um pro-
blema de economia interna de cada partido. É o re-
querimento que está sendo levado em consideração.

Eu concedo a palavra ao Senador Alfredo Nas-
cimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu estou inscrito; não estou, Senador Renan?

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União 
e Força/PR – AM. Para encaminhar. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, a Lei Complementar nº 78, que 
já foi citada, diz, em seu parágrafo único: “Feitos os 
cálculos da representação dos Estados e do Distrito 
Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tri-
bunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o 
número de vagas a serem disputadas.” O que significa 
dizer que o Congresso Nacional já autorizou, já ela-
borou a lei e, previamente, autorizou o procedimento 
adotado recentemente pelo TSE.

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida 
pelo Estado de São Paulo, arguindo omissão do Con-
gresso Nacional, que não havia, até aquele momento, 
editado lei complementar regulamentando o parágrafo 
único do art. 45, o Supremo Tribunal Federal, ao exa-
minar a cautelar suscitada naquela ação, ressaltou a 
necessidade de edição de lei complementar para a fixa-
ção do número de Deputados das Casas Legislativas.

Em 2002, Sr. Presidente, no julgamento dessa 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF, acatando 
a manifestação do Procurador-Geral da República, en-
tendeu que, com a edição da Lei Complementar nº 78, 
de 30/12/1993, o Congresso Nacional supriu a omissão 
arguida na Ação Direta de Inconstitucionalidade e con-
siderou válida a referida Lei que estabelece o critério 
para cálculo da representação dos Estados e do Dis-
trito Federal, atribuindo ao Tribunal Superior Eleitoral 
a competência para fornecer aos TREs e aos partidos 
políticos o número de vagas a serem disputadas.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o TSE nada 
mais fez que cumprir o disposto na Lei Complementar 
nº 78, de 1993, por meio da qual o Congresso Nacional 
atribuiu ao TSE a competência agora combatida pelo 
Projeto de Decreto Legislativo nº 85.

Então, Sr. Presidente, no meu entendimento, que 
deve ser o entendimento daqueles que querem cum-
prir a lei, a Lei Complementar nº 78 vale, e o Supremo 
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Tribunal Federal já a julgou constitucional e atribui ao 
TSE a competência para a matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora 
Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores.

Sr. Presidente, nós estamos neste momento não 
discutindo o mérito da matéria, mas estamos tão so-
mente debatendo se a matéria deverá ser remetida à 
Comissão de Desenvolvimento Regional ou se deverá 
ser votada, ainda hoje, neste plenário.

Eu tenho um entendimento, Sr. Presidente, de 
que pela importância, pela relevância da matéria, nós 
não podemos admitir que somente uma comissão te-
mática tenha tido a possibilidade de discutir a matéria, 
porque, efetivamente, este projeto que nós estamos 
analisando no momento só foi encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça não para que se discutisse o 
mérito, mas tão somente a constitucionalidade ou não.

Temos um entendimento, Sr. Presidente, de que 
seria necessário que outra comissão – e, no caso, a 
comissão que tem a melhor condição regimentalmente 
prevista, inclusive para discutir a matéria, é a Comissão 
de Desenvolvimento Regional – debatesse a matéria 
sob a luz da representatividade do nosso País, como 
federação que é.

O Senado Federal é uma casa que é composta 
de três representantes de cada unidade da Federação, 
diferentemente, Senador Mozarildo Cavalcanti, da Câ-
mara dos Deputados, cuja representação é pelo nú-
mero da população. E a própria Constituição diz que o 
número de Deputados de cada unidade da Federação, 
de cada Estado, está diretamente ligado ao número 
da população de cada Estado.

Senador Wellington, eu vou voltar para debater 
a matéria. Quiçá, antes do Plenário, tenha eu a pos-
sibilidade de debater essa matéria na Comissão de 
Desenvolvimento Regional.

Mas nós não podemos, Sr. Presidente, aceitar 
isso, enquanto o Censo do IBGE de 2010 aponta que 
o Estado do Amazonas – estou arredondando –, com 
3 milhões e 480 mil habitantes, tenha 8 Deputados, Se-
nadora Ana Amélia; 3 milhões e 480 mil habitantes, 8 
Deputados. O Piauí, de acordo com o Censo do IBGE, 
com 3 milhões e 119 mil habitantes, 10 Deputados.

Onde fica a representatividade prevista pela Cons-
tituição Federal? O Pará tem 4 Deputados a menos do 
que deveria ter, Senador Mário Couto.

Mas aqui o que nós estamos discutindo é um 
projeto que susta uma decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, e susta uma decisão dizendo que teria sido 
inconstitucional porque existe uma Lei Complementar, 
a de nº 78, de 1993, que seria inconstitucional.

Então, tragam para cá a súmula da decisão do 
Supremo.

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Presidente, tragam para cá. 
Quem usa esse discurso, traga a súmula do STF que 
considerou, Senador Flexa, inconstitucional a Lei Com-
plementar nº 78, que prevê e garante poder ao Tribunal 
Superior Eleitoral de ajustar o número de Deputados 
Federais, a representação de cada Estado de acordo 
com a população de cada unidade da Federação.

Mas eu, neste momento, quero defender que 
aprovemos o requerimento. E por que aprovar o re-
querimento? Para que possamos discutir melhor a 
matéria na Comissão de Desenvolvimento Regional e 
depois, sim, de esgotarmos o debate nas comissões, 
aí, debatermos e votarmos a matéria aqui no plenário 
do Senado Federal.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Fora do microfone.) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Quero me inscrever para falar como Líder da 
Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Isso. Isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª para 
encaminhar a votação do requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu 
vou para a tribuna.

Sr. Presidente, não quero eu, quem sou eu, de 
jeito nenhum, meu nobre Senador Cássio, dividir a 
oposição, principalmente com a Paraíba. Pelo amor 
de Deus!

Mas isso aqui, Presidente, é matemática, isso 
aqui nós não podemos mudar, isso aqui não tem jeito 
de mudar. O Supremo já se pronunciou com relação a 
essa matéria. O Supremo já disse que é competência 
do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior 
Eleitoral já determinou as divisões, o aumento e a di-
minuição dos Deputados em cada Estado.
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Hoje, o meu Pará tem sete milhões de habitantes. 
E há muito, há décadas o Pará, o meu Estado pleiteia 
a regularização do seu direito de ter mais quatro De-
putados Federais e mais quatro Estaduais. 

E o Tribunal Superior Eleitoral, minha querida 
Senadora Vanessa, apenas pegou a matemática e a 
proporcionalidade e determinou. Não tem jeito! 

Infelizmente, alguns Estados, que tinham a mais, 
perderam, porque tinham a mais, e estava errado. Es-
tava errado! O que não se pode fazer agora é deixar, 
por exemplo, os Estados que há muito vêm sendo 
prejudicados e têm o direito de ter a mais queiram se 
meter goela abaixo e tirar o direito dos Estados. Do 
meu Estado ninguém vai tirar o direito! Principalmente 
depois do ato do Tribunal Superior Eleitoral. Não há o 
que discutir.

Agora, o Senador Eduardo, quando fez este pro-
jeto de decreto legislativo, deveria ter sido mais bem 
orientado pela sua assessoria, porque não cabe, neste 
caso, um projeto de decreto legislativo, Senador. E aí, 
V. Exª viu que estava errado e propôs agora uma lei 
complementar. 

Senador, isso é matemática. Aqui não está se re-
zando absolutamente nada; aqui é proporcionalidade. 
Aqui é o direito, e nós temos que zelar pelo direito de 
cada um; de cada cidadão brasileiro, de cada Estado. 
É dever constitucional nosso, do Senado Federal, do 
Congresso Nacional.

Sr. Presidente, ponha o requerimento em votação. 
Vamos respeitar, e é nossa obrigação constitucional; é 
nosso dever. O Estado do Pará há muitos anos pleiteia. 
O Deputado Federal Nicias Ribeiro tem um projeto na 
Câmara Federal há muitos...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... e muitos anos, pleiteando o direito do Pará. 
E nós vínhamos submetidos a essa desconfiança de 
que o Pará não tinha o direito constitucional de ter 
mais quatro deputados federais e estaduais. É nosso 
direito e do nosso direito ninguém arreda pé. Do nos-
so direito constitucional, do nosso direito proporcional, 
de matemática, de números. O Pará tem mais de sete 
milhões de habitantes hoje; Estado forte, poderoso. 
E, por regulamento, nós temos que ter, sim, o direito, 
pois nos enganavam e nos levavam na barriga, e nos 
levaram, e levaram, e levaram...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... por muitos. anos. (Fora do microfone.)

Senador Eduardo, V. Exª jamais vai conseguir tirar 
do (Fora do microfone.) Estado do Pará, do Amazonas 
e de outros Estados seus direitos próprios através de 

uma lei de decreto legislativo. Nem de lei complemen-
tar. Porque V. Exª se esqueceu de pegar, já, o que o 
Supremo Tribunal Federal – pegue já, Senador, veja 
aí com seus assessores o que diz o Supremo Tribunal 
Federal sobre esta matéria. Quem decide é o Tribunal 
Superior Eleitoral. Está decidido, Senador. É direito de 
cada um. E é dever nosso considerarmos o que o Tri-
bunal Superior Eleitoral diz a respeito dessa matéria.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Eunício Oliveira.

Antes, porém, eu queria comunicar à Casa que 
amanhã nós realizaremos a terceira sessão temática 
do Senado Federal. Vamos tratar das questões fede-
rativas. Vamos ter aqui a presença do Ministro Guido 
Mantega, de representantes dos governadores e do 
Prefeito de Porto Alegre, que preside a Frente Nacio-
nal de Prefeitos de Capitais. 

Portanto, amanhã, a partir das 10 horas, nós va-
mos ter a terceira sessão temática para discutirmos 
esse amplo espectro das questões federativas. Nós 
realizamos reuniões com os governadores, com os 
prefeitos; quando votamos o fim da guerra dos portos, 
nós assumimos compromissos com uma agenda e ama-
nhã é a oportunidade para retomarmos essa agenda.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se 
está discutindo aqui é a Resolução nº 23.389, de 2013, 
do Tribunal Superior Eleitoral. Ouvi atentamente vários 
oradores, que reclamam que esta Casa está abrindo 
os seus direitos para entregar, ou então que o Tribu-
nal Superior Eleitoral usurpou direito do Congresso 
Nacional para emitir, para fazer essa resolução. Não 
é verdade, Sr. Presidente. Esta Casa, pela Lei Com-
plementar nº 78, por dois terços deste Plenário e do 
Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou a lei 
complementar no dia 30 de dezembro de 1993. E o 
que diz a lei complementar? A lei complementar diz, 
no seu parágrafo único: “Feitos os cálculos pelo IBGE 
da representação dos Estados e do Distrito Federal, 
o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos tribunais 
regionais eleitorais e aos partidos políticos o número 
de vagas a serem disputadas”.

Quem entregou o poder para que o TSE pudesse 
fazer resolução foi esta Casa do Congresso Nacional 
e a Câmara dos Deputados, que, em votação de dois 
terços desta Casa e da outra Casa, entregou poderes 
para que o TSE pudesse baixar as resoluções, base-
ado no que determina o IBGE.
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Portanto, não há usurpação de direito desta Casa, 
não estamos tirando prerrogativas desta Casa, porque 
as prerrogativas foram transferidas desta Casa para 
o TSE, pelas duas Casas que compõem o Congresso 
Nacional, Senado e Câmara Federal, quando aprovou 
a Lei Complementar nº 78.

Portanto, Sr. Presidente, o TSE não fez nada 
mais, nada menos, do que cumprir o que determina a 
Lei Complementar nº 78, repito, aprovada por todos os 
membros desta Casa, pelo menos pela maioria de dois 
terços e da Câmara dos Deputados. Não há nenhuma 
usurpação de direito. O que há aqui é simplesmente 
aplicação da lei e, por este motivo, encaminho favo-
ravelmente ao requerimento para que essa matéria 
possa voltar a outras comissões.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra... 

Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-

verno/PCdoB – AM) – Estamos votando um requeri-
mento para remeter o projeto de resolução à Comissão 
de Desenvolvimento Regional?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) –O projeto de resolução, Sr. 
Presidente... V. Exª poderia ler para o Plenário? Ele 
pede que seja sustada que petição? Qual é o teor do 
projeto de resolução?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já foi falado. Está na Ordem 
do Dia, já foi publicado e lido.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Mas eu gostaria que V. Exª, 
se possível, lesse o número da petição que pede para 
ser cancelado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Decisão nº 9.495, do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Desconheço essa decisão.

V. Exª tem cópia dessa decisão sobre a mesa? 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –Não, deve estar no processo aqui.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-

verno/PCdoB – AM) – Desconheço. Tenho uma decisão 
aqui que tem outro número, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Mas a...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Não, Sr. Presidente, não. 
Decisões têm números.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Mas nomina a decisão, que é 

a decisão que especifica o tamanho da representação 
na Câmara dos Deputados e, consequentemente, nas 
assembleias legislativas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, quando um 
advogado entra com uma petição no Poder Judiciário 
pedindo para ser julgada determinada coisa e erra o 
número, ele não é nem aceito. 

Eu acho que benevolência não é de acordo com 
o conteúdo, mas deve usar a mesma regra para tudo. 
Essa decisão que está pedindo para ser sustada eu 
desconheço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não, mas eu darei já a infor-
mação a V. Exª. 

Estou pedindo à Mesa para que verifique exata-
mente todas as informações para que possamos dá-
-las à Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço e vou aguardar a 
resposta da Mesa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Wellington Dias.

Senador Wellington Dias, o Senador Cícero Lu-
cena, com a sua aquiescência, está pedindo a palavra 
para uma questão de ordem.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 

– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, questão de ordem. 

Em caso de requerimento, votam os represen-
tantes de partidos. Essa matéria tem problemas nos 
partidos. Então, pelo que temos conhecimento desse 
debate, vários partidos têm posições diferentes. Está 
havendo um processo injusto no sentido de que de-
terminado Líder fala em nome do partido sem efetiva-
mente dizer que é uma questão fechada do partido. E 
os demais têm que ter posicionamentos, porque, por 
exemplo, só para exemplificar, o Líder Eunício falou 
em defesa não em nome do PMDB, falou em nome do 
Ceará, que ganha Deputado. E vários Parlamentares 
do PMDB em Estados que perdem Parlamentares, 
que gostaria de ter a chance de falar, não estão tendo 
oportunidade, Presidente, além, por exemplo, da Se-
nadora Vanessa, porque este é o ano do Amazonas. 

Se não bastassem os incentivos, bilhões que 
o Brasil renuncia em favor do Estado do Amazonas, 
agora também quer aumentar a sua Bancada aqui no 
Congresso. E os demais Estados que são sacrificados, 
que pagam o ônus disso, não têm a chance de man-
ter o mínimo da sua Bancada, Presidente. Então, eu 
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peço que a condução do debate seja refletida e que 
possamos adotar uma postura.

O Vice-Líder do PSDB, Cássio, que terá a res-
ponsabilidade de dizer que não fará em nome do par-
tido, mas, sim, como representante do Estado da Pa-
raíba, que injustamente pede representantes, e que 
vai defender não apenas a questão do Estado, mas, 
principalmente, desta Casa, porque o que estamos 
discutindo é a autonomia dos Poderes, é a autonomia 
desta Casa, e, consequentemente, está tendo uma 
discussão injusta, Presidente. 

É essa a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer que concordo 
em gênero, número e grau com o que foi dito aqui pelo 
Senador Cícero Lucena, mas essa matéria, Senador 
Benedito, é como foi, por exemplo, aqui, a discussão 
e votação da distribuição de royalties. 

Não há como um influenciar a decisão do outro. 
Não há jeito. Então o mais prudente, do ponto de vista 
do funcionamento da sessão, é que nós simplifiquemos 
essa discussão para todos possam votar, decidir. Acho 
que essa é a questão. 

Senador Wellington Dias. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/

PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão orador.) – Eu 
serei breve, atendendo o que diz V. Exª. Primeiro, para 
esclarecer, Sr. Presidente, o encaminhamento da Sena-
dora Vanessa. A Resolução nº 23.389, do TSE, quando 
iniciou a tramitação, foi feita a correção devidamente. 

Aqui eu quero, neste instante, não tratar do mérito 
da matéria, mas quero tão somente tratar do reque-
rimento, Sr. Presidente. A verdade é que nós temos 
uma matéria, o primeiro item da pauta, que está em 
regime de urgência. Segundo o nosso Regimento, só 
é possível requerimento para a retirada da urgência. 
Não é possível requerimento enquanto tramitar aqui, 
porque senão nós vamos criar um procedente perigo-
so. Faz-se uma matéria entrar em regime de urgência, 
Senador Agripino, ela entra na pauta, e, ao entrar na 
pauta, alguém aqui apresenta um requerimento, ques-
tão de regime de urgência. Então, nós podemos abrir 
um precedente perigoso aqui. 

Senador Eunício, estou colocando aqui que essa 
matéria está em regime de urgência, é o primeiro item 
da pauta. Foi acertada votação hoje. Em matéria em 
regime de urgência, só é possível um requerimento 
para retirada de urgência, ou então ele vai a voto.

Quero aqui apenas chamar a atenção para isso. 
A minha fala, neste instante, é apenas sobre o reque-
rimento. O requerimento está pedindo que a matéria 
vá para outra Comissão. Se não tivesse o regime de 

urgência, era legítimo. Só que, nesse caso, a matéria já 
está em regime de urgência, está já em fase de votação. 

Então, quero aqui chamar a atenção e fazer um 
apelo para a retirada do requerimento, para que não 
criemos um precedente inadequado. 

Eu acho, Sr. Presidente que aqui está correto. 
Eu acho que, neste instante, em regime de urgência, 
cabe a votação. E para economizar, eu fico por aqui 
defendendo a retirada do requerimento, não retirando 
a rejeição, para que não se crie um precedente de, em 
matéria de regime de urgência, possa aqui qualquer 
um apresentar requerimento em matérias futuras. É 
para isso que eu chamo a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra o Senador 
Cássio Cunha Lima. 

Em seguida, vamos proceder à votação.
Com a palavra V. Exª 
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/

PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
encaminhar a votação, eu quero, com muita alegria e 
muita honra, registrar a presença, na tribuna de honra 
do Senado Federal, do Prefeito de São Domingos do 
Cariri, José Ferreira, fraterno amigo, companheiro de 
uma vida inteira, que testemunha, com olhos atentos, 
ao lado dos que nos acompanham, este instante im-
portante, quando o Senado Federal pode reivindicar a 
retomada das suas atribuições, das suas competências 
constitucionais, ou continuar numa situação de dimi-
nuição perante outros Poderes.

O ponto central que aqui se discute é, sim, a 
renúncia de competência prevista na Constituição do 
Congresso Nacional, especificamente do Senado, para 
a Justiça Eleitoral, e não pode, não há abrigo, não há 
acolhida da nossa Constituição de qualquer instrumento 
que permita que o Congresso delegue ao Poder Judi-
ciário qualquer uma dessas atribuições.

A nossa Constituição prevê, sim, que o Congresso 
pode delegar poderes ao Poder Executivo. O Congresso 
pode, sim, delegar poderes ao Poder Executivo, mas 
não há precedente na história republicana deste País 
de o Congresso Nacional delegar poderes ao Poder 
Judiciário, que no seu ativismo judicial, cada vez maior, 
já vem legislando ao arrepio das nossas atribuições.

Aqui, nós temos um Plenário com duas posições 
claras, ou seja, a dos Estados que perdem representa-
ção e que, portanto, como é o caso da Paraíba – tenho 
certeza de que essa é a posição do Senador Vital do 
Rêgo Filho e do Senador Cícero Lucena – e que vota-
remos contra, assim como há a posição dos Estados 
que ganham representação, como é o caso do Pará, 
do Senador Mário Couto e do Senador Flexa Ribeiro. 
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Mas quem decidirá essa questão são os Estados 
que ficarão numa posição neutra, que não perdem e 
não ganham, suas representações ficarão inalteradas. 
E são a esses representantes que eu estou dirigindo 
a minha palavra porque é óbvio que todos os Senado-
res dos que ganham votarão a favor, os que perdem 
votarão contra. 

O apelo que eu faço, o apelo que eu dirijo a meus 
pares é que nós possamos, em primeiro lugar, dar um 
freio de arrumação nisso. Não há – repito – preceden-
tes na história republicana brasileira de o Congresso 
Nacional abdicar de poder, de transferir competência 
para o Poder Judiciário. Isso é muito grave. Nós não 
podemos renunciar a essa competência.

Portanto, apelo aos Senadores e Senadoras que 
representam Estados cuja situação é neutra, não ga-
nham nem perdem sua representação, seja na Câma-
ra ou nas assembleias, que possamos votar hoje, até 
para que eu possa concluir. 

Não há sentido o apelo da Senadora Vanessa, a 
não ser no intuito nítido de procrastinar essa votação. 
Apela S. Exª para que a matéria possa tramitar – vejam 
só – na Comissão de Desenvolvimento Regional, como 
sendo essa uma comissão de mérito. Qual o mérito 
que podemos encontrar a ser discutido na Comissão 
de Desenvolvimento Regional – lembrei – e Turismo?

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – É um passeio que a proposta estará 
fazendo indo à Comissão de Turismo, porque não há 
como se justificar, Senador Aloysio, que essa matéria 
possa seguir para essa Comissão – a não ser que ela 
vá fazer turismo naquela Comissão. 

Que possamos votar neste instante, como já 
aconteceu em vários outros momentos, em vários ou-
tros instantes. 

Reitero o apelo às bancadas dos Estados que 
não perdem suas representações e que também não 
ganham, para que nós possamos preservar o quadro 
atual. O cálculo feito pelo TSE foi em cima dos dados 
não de um censo populacional, mas apenas daquele 
censo menor – existe uma nomenclatura que me está 
fugindo agora, deu-me um lapso de memória, mas não 
é o mais importante –, quando nós deveríamos ter a 
aferição das populações...

(Interrupção do som.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Agradeço a boa vontade sempre de V. 
Exª –, quando esse cálculo deveria ser feito num cen-
so decenal, e não nessa avaliação parcial que se faz.

Agradecendo a atenção de todos, peço, enca-
recidamente, em nome da justiça e da preservação 

das prerrogativas deste Congresso, que possamos 
votar a matéria e sustar a decisão do TSE, para que o 
Congresso, nas suas atribuições, possa ter uma de-
cisão afirmativa, o censo de estimativa – me socorre 
o Senador Benedito de Lira –, possamos ter a nossa 
posição preservada.

Era isso que devia dizer não em nome da Lideran-
ça do PSDB. O PSDB não tem posição fechada nessa 
questão. Apenas em nome do Estado da Paraíba e em 
meu nome, naturalmente, pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é impor-
tante destacar que esta não é apenas uma questão de 
delegar ou não competência do Congresso Nacional 
para o Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui, às minhas 
mãos, a Lei Complementar nº 78, Srs. Senadores, de 
30 de dezembro de 1993, lei esta que está em vigor, 
não está questionada a sua constitucionalidade. Por-
tanto é uma lei num ato jurídico perfeito do Congresso 
Nacional. Lei Complementar nº 78, que diz, Senador 
Eduardo Suplicy, o seguinte:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Proporcional à população dos Estados 
e do Distrito Federal, o número de deputados 
federais não ultrapassará quinhentos e treze 
representantes, fornecida, pela Fundação Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 
ano anterior às eleições, a atualização estatís-
tica demográfica das unidades da Federação.
Parágrafo único. Feitos os cálculos da repre-
sentação dos Estados e do Distrito Federal, o 
Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribu-
nais Regionais Eleitorais e aos partidos polí-
ticos o número de vagas a serem disputadas.

Sr. Presidente, o atual Congresso Nacional, a 
atual Câmara dos Deputados Federais foi eleita com 
esta legislação, foi eleita com esta lei complementar, e 
o número de Parlamentares foi estabelecido por esta 
lei. Portanto, nós não estamos discutindo aqui uma lei 
que é ilegal, nós não estamos discutindo aqui que não 
há delegação de competência, porque há delegação 
de competência na Lei Complementar nº 78. O que 
nós estamos discutindo aqui é que a correlação, a 
proporcionalidade do eleitorado brasileiro mudou, de 
acordo com a população.

O Estado do Amazonas tem quase 2,5 milhões 
de eleitores, Sr. Presidente, e oito Deputados Federais. 
Para se eleger um Deputado Federal no Amazonas, 
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precisa-se de mais de 230 mil votos. Essa proporcio-
nalidade, portanto, é injusta porque nivela ao mínimo.

Eu queria fazer um apelo aos Srs. Senadores 
e Senadoras dos Estados neutros, que não ganham 
e que não perdem: que votem com a legalidade, que 
votem com a justiça, que votem com a proporcionali-
dade da população brasileira e que votem, portanto, 
pela manutenção da relação estabelecida e pela re-
solução estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar a presença de estudantes de 
Direito, de Administração Pública, de todas as Ciên-
cias Humanas que visitam Brasília hoje. São cerca de 
50 estudantes dos mais diversos Estados e que aqui 
vêm conhecer os Senadores de todo o Brasil.

Sr. Presidente, eu gostaria de aqui fazer um agra-
decimento a V. Exª e aos outros 80 Senadores, ou aos 
81 Senadores. Algo inusitado. Eu perguntei a diversos 
jornalistas: quantas vezes os 81 Senadores já assina-
ram uma manifestação ao Presidente ou à Presidenta 
da República sobre um determinado assunto? Quase 
ninguém se lembra de que, alguma vez, aconteceu. 
Hoje aconteceu, Sr. Presidente. Aqui está um mani-
festo, uma carta à Presidenta Dela Rousseff, para que 
ela possa instituir um grupo de trabalho que venha a 
pensar nas etapas da instituição da renda básica de 
cidadania, conforme a Lei nº 10.835, de 2004. 

Agradeço a todos os Senadores que, conscien-
tes dessa proposição, fizeram-na à Presidenta Dilma 
Rousseff.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Eu sou o Relator 
desse decreto legislativo. Eu gostaria de me manifes-
tar como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª terá a palavra. Eu con-
cedo a palavra a V. Exª. Em seguida, vou conceder a 
palavra ao Senador Jader Barbalho e, em seguida, ao 
Senador Walter Pinheiro. 

Eu queria só comunicar à Casa o seguinte: na 
semana passada, com a aquiescência do Senador 
Pedro Taques, nós combinamos o procedimento de 
que, hoje, nós teríamos a apreciação dessa matéria 
antecipadamente marcada, para não parecer que está-
vamos querendo apreciar a matéria improvisadamente 
na Ordem do Dia – combinamos esse procedimento. 

No entanto, há um requerimento aqui, que será apre-
ciado, pedindo para ouvir a Comissão de Desenvolvi-
mento Regional. E já há outro requerimento, mandado, 
pedindo a extinção da urgência.

Ao discutirmos essa matéria, nós estaremos de-
longando uma situação e fazendo exatamente o jogo – 
que é um jogo legítimo – de quem não está querendo 
votar. Então, o melhor procedimento é combinarmos 
a votação, critérios para a votação.

Eu concedo a palavra ao Senador Pedro Taques, 
que foi o Relator da matéria na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sou o 
Relator do projeto de decreto legislativo e também do 
projeto de lei complementar na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Muito bem. A Constituição da República, no seu 
art. 45, ao falar dos Deputados Federais, diz o seguinte:

Art. 45 ............................................................
§1º – O número total de Deputados, bem como 
a representação por Estado e pelo Distrito Fe-
deral, será estabelecido por lei complementar.

Esta lei complementar que estabelece o número 
dos Deputados Federais, levando-se em conta o nú-
mero máximo de 513, já foi votada, sancionada e se 
encontra em vigência. É a Lei Complementar nº 78, 
de 30 de dezembro de 1993.

Esta lei, ao estabelecer a proporcionalidade, diz 
o seguinte:

Art. 1º – Proporcional à população dos Estados 
e do Distrito Federal, o número de Deputados 
Federais não ultrapassará 513 representantes, 
fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, no ano anterior às 
eleições, a atualização estatística demográfica 
das unidades da Federação.

Muito bem. A lei complementar vem integrar o 
que está escrito no art. 45, §1º.

O parágrafo único desse art. 1º da lei diz o se-
guinte:

Parágrafo único. Feitos os cálculos da repre-
sentação dos Estados e do Distrito Federal, o 
Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribu-
nais Regionais Eleitorais e aos partidos polí-
ticos o número de vagas a serem disputadas.
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O Tribunal Superior Eleitoral fez isso ao estabe-
lecer uma resolução. Portanto, a Lei Complementar 
autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a fazer isso. 

Esta Lei é constitucional ou inconstitucional? Esta 
Lei é constitucional. Existem ações diretas de incons-
titucionalidade no Supremo, no entanto, estas ações, 
a elas não foi ofertada a liminar. Portanto, presume-se 
a constitucionalidade desta Lei.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto 
de Decreto Legislativo apresentado por S. Exª o Sena-
dor Eduardo Lopes busca suspender a execução desta 
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Isto é possí-
vel? Com todo respeito – já ofertei um parecer nesse 
sentido –, não é possível. Não é possível um decreto 
legislativo sustar uma resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral. Por que não é possível? O decreto legislati-
vo, Sr. Presidente, tem a missão, tem a atribuição de 
regrar as matérias que são de competência exclusiva 
do Congresso Nacional, conforme o art. 49. E, aqui, 
no art. 49, inciso V, diz o seguinte:

É da competência exclusiva do Congresso Na-
cional:

V – sustar os atos normativos [percebam, os 
atos normativos] do Poder Executivo que exor-
bitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa;

Entendi que não cabe decreto legislativo para 
sustar atos do Poder Judiciário, porque, senão, da-
qui a pouquinho, estaríamos sustando decisão do 
Poder Judiciário por decreto legislativo, o que não se 
faz possível, não é constitucional. No entanto, por ho-
nestidade parlamentar, quero dizer que existe quem 
entenda que o art. 49, não o inciso V, mas o inciso XI 
possa ser aplicado. 

O inciso XI diz assim – vou ler o caput: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:
XI – zelar pela preservação de sua compe-
tência legislativa [competência do Congresso 
Nacional] em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes;

Muito bem. Através desta Lei Complementar, que 
é constitucional, até que o Supremo Tribunal Federal 
reconheça a sua inconstitucionalidade, nós já fizemos 
isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que 
esta Lei é constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, salvo melhor juízo, com 
toda humildade, existe quem pense que o art. 49, inc. 
XI, possa ser aplicado, entendo que aqui não cabe de-
creto legislativo para sustar atos do Poder Judiciário.

Qual seria o caminho, Sr. Presidente? O caminho 
é votarmos um projeto de lei complementar que se en-

contra em tramitação na CCJ, cujo autor desse projeto 
de lei complementar é o Senador Eduardo Lopes e eu 
relatei esse projeto de lei complementar. 

A Constituição não permite que decreto legisla-
tivo, que o Congresso Nacional, possa sustar os atos 
do Poder Judiciário – a não ser que nós tenhamos a 
idéia de que o Congresso Nacional seja hipertrofiado. 
As críticas que nós fazemos ao Poder Judiciário a nós 
serão direcionadas. 

Com todo o respeito àqueles que pensam que o 
art. 49, inciso XI, possa sustar a Resolução do TSE, 
não concordo, não pode. Por isso, dei parecer con-
trário, mas respeito a posição do Senador Wellington 
Dias, que diz que a aplicação é a do inciso XI, e não 
a do inciso V. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB 
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, com todo 
o respeito também ao Senador Eduardo Lopes, autor 
da matéria, bem como aos relatores que se manifes-
taram favoravelmente ao projeto, eu gostaria, aderindo 
aqui aos argumentos que já foram apresentados em 
relação à interpretação da Constituição, de chamar a 
atenção da Casa em relação ao grave precedente que 
se quer abrir nesta oportunidade. 

É um grave precedente, Sr. Presidente, o Senado 
da República imaginar que pode, que tem competência 
constitucional para revogar uma decisão de um tribu-
nal superior. A partir desse momento, qualquer matéria 
decidida por tribunal superior neste País, decidida pelo 
Poder Judiciário, poderemos apresentar uma medida 
legislativa no sentido de sustar a decisão. 

Portanto, abstraídas as análises por demais com-
petentes que já foram feitas aqui, inclusive pelo orador 
que me antecedeu, em relação a essa questão, quero 
deixar bem claro, Sr. Presidente, que o Senado não 
pode se permitir, de forma nenhuma, a afrontar, neste 
momento, com imaginária competência, uma decisão 
do Superior Tribunal Eleitoral.

Aqui foi bem dito, Sr. Presidente, que só se o 
Supremo Tribunal Federal julgasse a lei de dez anos 
atrás inconstitucional, aí sim, essa lei não teria vigência. 
Mas se imaginar que se possa, aqui no Parlamento, 
no Senado da República, ter competência para sustar 
a execução de uma lei aprovada dez anos atrás e re-
gulamentada, Sr. Presidente, pelo tribunal competen-
te, que é o Tribunal Superior Eleitoral! Parece-me, Sr. 
Presidente, que, abstraídas as discussões de natureza 
constitucional – que, no meu entendimento, já esgo-
taram o assunto; com todo o respeito aos que discor-
dam, esse assunto está esgotado –, parece-me que, 
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politicamente, Sr. Presidente, o mais grave é a abertu-
ra desse precedente, precedente de natureza política, 
porque, a partir dessa decisão, qualquer decisão de 
tribunal superior, um Senador da República se achará 
com o direito de apresentar aqui um projeto sustando a 
decisão do tribunal superior sobre qualquer matéria...

(Soa a campainha.)

O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB 
– PA) – ...porque, se pode a respeito desta, poderá em 
relação a todas as demais.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria, sob o aspec-
to de natureza política, de chamar a atenção do Sena-
do. O Senado não pode se dar ao direito de cometer 
a violência política de abrir um precedente que é uma 
afronta ao Poder Judiciário. Assim como o Poder Le-
gislativo não pode aceitar afrontas à sua competência 
por parte de qualquer outro Poder, não pode o Poder 
Legislativo, neste momento, abrir esse precedente e 
afrontar o Poder Judiciário do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Se-
nador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu que-
ria, Senador Flexa Ribeiro, discutir aqui o que é que, 
efetivamente, o Senado e a Câmara dos Deputados 
fizeram do ponto de vista da aprovação de uma maté-
ria abrindo caminho para regulamentar o número de 
Parlamentares no País.

Essa foi a decisão desta Casa. Esse foi o pri-
meiro ato, Senador Eduardo Braga, o de aprovar um 
projeto de lei complementar. Se nós temos a intenção 
de alterar o conteúdo dessa lei complementar, nós te-
ríamos de fazer alteração da lei complementar, e não 
do complemento que nós estamos colocando, por 
meio de uma posição contra uma resolução que trata 
de aplicar a lei complementar. Então, é um caminho 
que, eu diria, tortuoso, para tentar chegar na mudança 
da lei. O questionamento que ora se faz aqui é à lei 
complementar. Mas a lei complementar foi aprovada 
por nós. Se há uma interpretação sobre quem faz os 
cálculos e quem remete o cálculo, esse também pode 
ter sido atribuído erro ao Congresso Nacional. Agora, 
o português é claro, quando cita aqui neste trecho, 
Senador Pimentel: 

Feito os cálculos, [feitos os cálculos] o Tribu-
nal Superior Eleitoral remeterá [enviará] para 
os regionais o número dos parlamentares que 
comporão a Câmara dos Deputados.

Portanto, é essa a decisão.

E aí vamos para a Constituição, Senador Pimentel, 
para que a gente possa interpretar efetivamente isso. 
Muitos dizem que três membros do Supremo Tribunal, 
no TSE, alegaram que havia inconstitucionalidade. 
A inconstitucionalidade, ou melhor, a inconsistência 
alegada pelos membros do Supremo Tribunal Federal 
não foi à resolução, a inconsistência é ao projeto de 
lei complementar.

Eu quero fazer um paralelo, Senador Renan. Se 
nós tivéssemos aqui aprovado a lei do FPE e tivéssemos 
colocado na lei do FPE, que é uma lei complementar, 
que alguém faria o cálculo ou alguém colocaria nes-
sa lei qual deveria ser o instituto ou qual deveria ser a 
referência, Senador Eduardo Lopes, alguém teria que 
fazê-lo. Nós havíamos remetido para esse outro fórum 
a autoridade que é nossa de elaborar isso. Por isso, V. 
Exª fez uma proposta de lei fixando claramente quem 
é a autoridade e de quem é a competência para fixar 
o número, que é do Congresso Nacional. 

Mas não é isso que está escrito na lei comple-
mentar. O que está escrito na lei complementar é que o 
Tribunal Superior eleitoral enviará o número com base 
exatamente nos dados do IBGE.

Desta forma, Senador Renan, não é um proble-
ma de competência, se a gente tem ou não tem com-
petência para zelar pela lei. O art. 49 da Constituição 
Federal, no seu inciso V, diz que nós podemos sustar 
atos normativos do Poder Executivo. O art. 89, no inciso 
XI, é também extremamente claro, Senador Pimentel: 
“zelar pela preservação de sua competência legislativa 
em face da atribuição normativa dos outros Poderes”.

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – O que o Poder Judiciário recebeu de nos-
sa mão foi um ato normativo dando-lhe competência, 
dando-lhe atribuição.

Portanto, quem legislou foi o Congresso Nacional. 
O que o Poder Judiciário fez foi pura e simplesmente 
cumprir. Então, o Poder Legislativo, agora, tem que 
zelar pelo cumprimento desta lei. Se quisermos alterar 
o resultado, temos que alterar esta lei, e não alterar 
a resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral.

Então, o que mais me salta aos olhos aqui, Sena-
dor Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, é que, se esse 
é o debate, o mais correto era que nós fizéssemos a 
discussão da lei complementar e sua alteração ou a 
fixação na lei complementar dos dados que ora, nesta 
atual Lei nº 78...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – Então, ela teria que ter uma nova lei – e 
essa lei inclusive se encontra em tramitação na Comis-
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são de Constituição e Justiça –, para que o Congresso 
Nacional chamasse para si a competência de fixar o 
número de Parlamentares da Câmara dos Deputados.

Não sendo assim, o que vai à votação aqui, se 
não há a disposição de voltar à Comissão de Consti-
tuição e Justiça, para apreciar a matéria apresentada 
pelo Senador Eduardo Lopes, então o que vale aqui 
é zelar pela lei. E zelar pela lei é votar favoravelmente 
naquilo que apresenta o Projeto de Lei Complementar 
nº 78, votado por esta Casa, com atribuições para que 
o TSE pudesse se posicionar quanto à composição da 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Sena-
dor Vital do Rêgo.

Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 

– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao tempo em que 
faço um apelo à Casa para votarmos com rapidez essa 
matéria, entendendo que há, efetivamente, conflito de 
interesse no nosso pacto federativo, eu não poderia 
deixar de usar esta tribuna, na condição de membro e 
Presidente da Comissão de Justiça, para rememorar 
fatos que precisam ser relevados, ser motivo de apre-
ciação de cada um dos companheiros, principalmente 
daqueles que não têm prejuízo ou ganho com o número 
de vagas nas suas representatividades. 

Quero falar aos Srs. Senadores desses Estados. 
A Comissão de Constituição e Justiça já fez, no 

uso da sua competência constitucional e regimental, 
na matéria, a análise e deliberou por duas vezes, em 
posição extremamente majoritária, que é competente, 
sim, o Congresso Nacional – Senador Moka, agradeço 
a sua atenção –, se exercer para sarar, numa linguagem 
médica, a usurpação de poderes do Tribunal Superior 
Eleitoral, Senador Cássio.

E aqui os companheiros Senadores que usaram, 
há pouco, o art. 49 se esqueceram de mencionar o 
inciso XI, que diz que é de competência exclusiva do 
Congresso Nacional zelar pela preservação de sua 
competência legislativa em face da atribuição norma-
tiva de outros Poderes.

Só por isso, Sr. Presidente, não quero nem me 
ater, Senador Casildo, às manifestações dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, que, em audiên-
cia, em julgamento, no TSE, se manifestaram sobre 
a matéria arguindo a inconstitucionalidade dessa Lei 
Complementar nº 78. Mas só no exercício da nossa 
autonomia, Senador Pimentel, nós não poderíamos 
prescindir de zelar pela preservação da nossa com-
petência legislativa. 

O apelo que faço às Srªs e aos Srs. Senadores 
é para que possamos votar, de uma vez por todas, Sr. 
Presidente, essa matéria. V. Exª está cumprindo aquilo 
que foi acertado trazendo este assunto para uma deli-
beração do Senado. Entendemos todos os conflitos, a 
defesa que faço da nossa Paraíba, ao lado do Senador 
Cícero, do Senador Cássio, mas eu também não pode-
ria, Senador Wellington, prescindir, Senador Eduardo 
Lopes, autor da matéria, da nossa rígida competên-
cia de zelar por essa usurpação absurda de poderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

Concedo a palavra a V. Exª e faço um apelo para 
nós começarmos a votar. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Fora do microfone.) – Eu vou ser rápido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, como 
último orador inscrito.

Em seguida, nós vamos...
Senador Casildo também. Senador Sérgio Souza.
Mais uma vez, eu queria dizer que o Plenário 

está dividido. Na medida em que nós delongamos, 
é evidente que nós vamos fazer o jogo de quem não 
quer deliberar. É evidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu quero, primeiro, esclarecer o Ple-
nário que nós estamos prestes a votar o requerimento 
que tira a matéria, ou melhor, que leva a matéria de 
volta para discussão na Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo. Essa é a votação de agora. É o 
requerimento para isso.

Se o decreto foi discutido e votado na CCJ, veio 
para cá com pedido de regime de urgência e agora 
nós temos o requerimento para ele voltar para outra 
Comissão, seria uma tramitação pingue-pongue: vai 
e volta para as comissões. Essa foi minha questão 
de ordem inicial. Mas ainda é o requerimento que nós 
estamos votando.

Agora, com respeito à lei complementar, eu sou, 
como disse o Senador Flexa Ribeiro, autor do decreto 
e também autor do projeto de lei complementar. E por 
que fiz isso? Exatamente porque o decreto suspende 
a decisão, a resolução do TSE, que tem que ser regu-
lamentada por lei complementar.

Agora eu volto aqui ao art. 45 da Constituição, que 
foi lido em parte, só na primeira parte, pelo Senador 
Pedro Taques. O § 1º do art. 45 diz assim: 

O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Fe-
deral, será estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-



75336 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

-se aos ajustes necessários, no ano anterior 
às eleições, para que nenhuma daquelas uni-
dades da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta Deputados.

A Lei nº 78, que está sendo citada aqui, é de 
dezembro de 1993. Pela Constituição... E nós vemos 
o porquê da resolução do TSE, que foi citada aqui até 
por outros Senadores, no caso da invasão de compe-
tência. Quando o Congresso não cumpre o seu dever, 
o Judiciário entra e faz cumprir ou cumpre ele próprio.

Então, o dever e a obrigação do Congresso aqui, 
que é o que eu estou querendo resgatar, é, a cada 
quatro anos – eu quero que isto fique bem claro a to-
dos os Senadores –, ter uma lei complementar apro-
vada determinando exatamente isso. É o que minha lei 
complementar faz. E ela está em tramitação na CCJ. 

Então, a lei de 1993 não pode ser usada aqui, 
porque, se é obrigação do Congresso, a cada quatro 
anos, ou seja, um ano antes de cada eleição, aprovar 
a lei complementar, nós não estamos cumprindo a nos-
sa obrigação, pois de 1993 para cá não foi aprovada 
nenhuma lei complementar nesse sentido. 

Esta é a grande verdade que está aqui: o Con-
gresso, desde 1993, não aprovou mais nenhuma lei 
complementar tratando dessa questão. E o TSE, então, 
vem, agora, a pouco mais de um ano antes da eleição, 
determinando, na sua resolução, que seja feita a alte-
ração, levando em conta, inclusive, o censo de 2010; 
o censo decenal de 2010.

No meu projeto de lei, eu já estabeleço exatamen-
te isto: um ano antes de cada eleição, vão ser levados 
em conta os dados do IBGE mais próximos, o censo 
mais próximo, seja o decenal, seja a projeção do IBGE.

Imaginem vocês a eleição de 2018. Na eleição 
de 2014 vai valer o censo de 2010. O que nós vamos 
fazer em 2017? A resolução vai continuar valendo ou 
eles vão criar outra resolução? Ou vai valer a resolu-
ção de agora, usando o censo de 2010; com oito anos 
de diferença?

Então, é isso que tem que ser visto. A obriga-
ção do...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –... Congresso Nacional de, um ano antes da 
eleição, ter a sua lei, ter a lei complementar aprovada 
(Fora do microfone.) ter a lei complementar aprovada 
aqui para definir as regras da eleição do ano seguinte. 
É isto que nós estamos colocando em questão.

Por isso, eu defendo que o decreto legislativo 
tem que suspender a decisão do TSE em cima do in-
ciso XI do art. 49 da nossa Constituição, como disse 
o Senador que me precedeu, Senador Vital do Rêgo, 

no sentido de nós preservarmos a exclusividade da 
nossa competência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, serei breve. 

Acho que estamos chovendo no molhado, como 
se diz na gíria. Vamos ser sinceros. Pelo que eu sen-
ti, pelo que eu vi, nós, o Congresso Nacional, há dez 
anos, através de uma lei complementar, autorizou o 
TSE, de 10 em 10 anos, a ter poderes para delimitar, 
levantar o número de eleitores e determinar a quanti-
dade de representação por Estado e as Assembleias 
Legislativas. 

Quer dizer, nós autorizamos, por uma lei comple-
mentar, há 10 anos. O IBGE levanta isso de 10 em 10 
anos. Este ano, portanto, depois de 10 anos, ele fez o 
levantamento, como é da sua obrigação, informou ao 
TSE, que, com autorização do Congresso Nacional, 
apenas determinou. Ele apenas informa que o número 
será esse, esse, esse na composição da representa-
ção de cada Estado. Foi isso que ele fez. Não decidiu 
nada, apenas informou, apenas fez os cálculos, que é 
sua obrigação, por delegação do Congresso Nacional, 
de assim praticar. 

Daqui a 10 anos, quando tivermos um novo censo 
do IBGE, portanto em 2023, poderá haver alterações 
na composição das representações dos Estados no 
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. No 
Senado, não, pois são três por Estado. Existe essa sa-
cramentação. Mas, na Câmara dos Deputados, daqui 
a 10 anos, quando o IBGE fizer novo levantamento, se 
não houver alteração, feita por nós, por uma nova lei 
complementar revogando aquela, estará em vigor, e aí 
determinará, daqui a 10 anos, uma nova composição, 
que poderá alterar.

Esta é apenas a determinação, estamos cum-
prindo. Então, não vejo por que deliberarmos em cima 
de alguma coisa em que não há sentido. Faço essas 
considerações, o jus sperniandi é natural, mas me pa-
rece que a legislação é muito clara. O TSE apenas está 
cumprindo a determinação que é da sua competência, 
daquilo que nós delegamos numa lei complementar 
que está de pé, que votamos há 10 anos.

Estas são as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 

PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente. É bem rápido, porque já estamos 
exaurindo. 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 75337 

Estamos votando aqui, na verdade, o requerimen-
to para voltar ou para ter um parecer da CDH, não é 
o mérito da resolução.

Com relação a esse decreto legislativo, parece-
-me que já está com a discussão sendo exaurida 
neste ponto. Primeiro, quero dizer a todos que é sim 
competência do Senado Federal votar esse decreto 
legislativo, porque a decisão do TSE é uma decisão 
administrativa, não é judicante.

Então, o Congresso Nacional pode sim, através 
de decreto legislativo, anular uma decisão do TSE.

Segundo ponto, é o ponto da Constituição. O que 
diz a Constituição da República Federativa do Brasil 
no seu art. 45, §1º: “O número total de Deputados, 
bem como a representação por Estado e pelo Distrito 
Federal, será estabelecido por lei complementar (...)” 
Não estamos dizendo aqui do aumento do número de 
Deputados, os 513, mas a manutenção dos 513, a dis-
tribuição, porque se fala no número por Estado e por 
Distrito Federal – é por lei complementar.

Aí vem a lei complementar, que está sendo ques-
tionada no Supremo, por mais que não tenha uma li-
minar, mas os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
que compõem a Corte eleitoral, que participaram do 
julgamento dessa resolução do TSE...

Peço vênia, aqui, Sr. Presidente, para ler o voto 
do Ministro Marco Aurélio, quando da votação dessa 
resolução no TSE:

Não é dado àquele que opera o Direito a mani-
pulação de nomenclaturas. Não é dado concluir 
que onde, por exemplo, há exigência de lei no 
sentido formal [no caso a lei complementar] e 
material se pode ter simplesmente uma Re-
solução em certo processo administrativo. (...) 
No ápice da pirâmide das normas jurídicas, 
tem-se a Constituição Federal que não versa 
a possibilidade de substituir-se a Lei Comple-
mentar por uma simples resolução.

É o voto do Ministro Marco Aurélio, que também 
teceu críticas à Ministra Cármen Lúcia no seguinte 
sentido:

Não vejo como se considerar que aqui [isso 
quando do julgamento dessa resolução pelo 
TSE], hoje, houve uma delegação. Reconhe-
ço a inconstitucionalidade nesta sessão, que 
é administrativa [...]

Não é judicante, é administrativa, e por isso sim 
cabe o projeto de decreto legislativo para essa fina-
lidade.

Por fim, Sr. Presidente, o que diz a Constituição 
Federal no seu artigo 49: “É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional.”

E por isso os Ministros do Supremo, componentes 
da Corte eleitoral, mas membros do Supremo Tribunal 
Federal, se manifestaram dessa forma.

Diz o inciso XI: “zelar pela preservação de sua 
competência legislativa em face da atribuição norma-
tiva dos outros Poderes.” Competência exclusiva do 
Congresso Nacional.

O que está fazendo o TSE? Está criando norma 
porque está alterando uma lei complementar ou está 
usurpando da prerrogativa do Congresso Nacional 
que é legislar sobre esses termos, conforme prevê a 
Constituição Federal e conforme prevê a própria lei 
complementar.

Obrigado, Sr. Presidente, pedindo para nós der-
rubarmos a Resolução do TSE.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos colocar em votação o 
Requerimento nº 1.243, que pede para que a ma-
téria seja remetida à Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Devido à dificuldade de visualizar o resultado, em 

função da óbvia divisão, nós vamos, desde já, conce-
der o pedido de verificação que está implícito na ma-
nifestação de cada um dos Senhores e das Senhoras.

Na forma do Regimento, vamos proceder à ve-
rificação.

Peço à Mesa que, por favor, prepare o painel.
Quem vota “sim” aprova o requerimento. Quem 

vota “sim” aprova o requerimento, ou seja, manda a 
matéria para a Comissão de Desenvolvimento Regional.

Quem vota “não” rejeita o requerimento. Significa 
dizer que nós, em seguida, apreciaremos a matéria.

Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria repetir que quem vota 
“sim” aprova o requerimento; quem vota “não” rejeita 
o requerimento.

Quem vota “sim” aprova o requerimento; quem 
vota “não” rejeita o requerimento.

Se todos já votaram, nós vamos encerrar a vota-
ção e proclamar o resultado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, é claro que nós encaminhamos 
o voto favorável, o voto “sim” da bancada do PCdoB, 
mas há um reconhecimento evidente de todos nós que 
é uma questão que trata dos Estados.
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O meu Estado, o Ceará, e o Estado do Amazo-
nas, onde nós temos representação do PCdoB, vão 
ter oportunidade de ver a sua população melhor re-
presentada na Câmara Federal, porque as suas po-
pulações cresceram. No caso do Ceará, a população 
cresceu muito desde a formatação da lei e mesmo 
pós-Constituição. Nós estamos com quase nove mi-
lhões de habitantes no Estado do Ceará e não é mais 
possível que a nossa representação seja subtraída da 
maneira como tem acontecido.

Por essa razão, simplesmente – nós não somos 
contrários a nenhum Estado –, consideramos que to-
dos têm direito, mas é necessário corrigir a disparidade 
que hoje existe no meu Estado e em tantos outros que 
tiveram a sua população crescendo significativamente.

Por isso, nós pedimos o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 

Para encaminhar.) – O Partido Progressista vota “não” 
ao requerimento e também a Bancada do Rio Gran-
de do Sul.

Eu gostaria de pedir aos Estados que não têm 
nenhum problema que apoiem a posição daqueles que 
vão perder Parlamentares; apoiem a posição do nosso 
Senador Eduardo Lopes.

O PP vota “não” ao requerimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Vamos fazer justiça, vamos votar “não” ao re-
querimento.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e For-
ça/PRB – RJ) – Sr. Presidente, o PRB vota “não” ao 
requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vota “sim”, perdão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Liberando a nossa Bancada aqui em respeito 
ao Senador Pimentel, a nossa orientação é voto “não”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Vamos fazer justiça! Vamos votar “sim”!

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, há 14 Esta-
dos que não têm a situação alterada, e aqueles cuja 
situação altera para mais ou para menos decorre do 
número da população. Nós aqui estamos apenas e tão 
somente querendo cumprir o que determina a lei. Não 
pode o Poder Legislativo decretar inconstitucionalidade 
de uma lei. Não pode, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – O voto é “sim”.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Que os Estados neutros, que 
são 14 – Goiás, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, 
Amapá, Bahia, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande 
do Norte, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Acre, São 
Paulo e Sergipe –, apóiem, para que haja um ajuste e 
tão somente o ajuste de acordo com a população de 
cada Estado brasileiro.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Muito bem, Senadora! Vamos votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e 
proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM, 25; NÃO, 34.

Está, portanto, rejeitado o requerimento que pede 
que a matéria vá tramitar na Comissão de Desenvol-
vimento Regional.

Passamos ao mérito da matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Sr. Presidente, quero inscrever-me para discutir 
o mérito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós já vamos inscrever V. Exªs.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Não é inscrição, não; é 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra 
ao Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co Apoio Governo/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, 
Presidente.

É o seguinte: eu queria manifestar-me...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE) – Senador Eduardo, eu es-
tou com a palavra um pouquinho. Por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) –Com a palavra, V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu só queria dar uma explica-
ção rápida: embora eu seja o Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, eu poderia até estar 
torcendo para que essa matéria passasse em nossa 
Comissão, porque atualmente ela tem poucas maté-
rias. Seria mais uma para que nós viéssemos discutir. 
Acontece que eu não vejo razão nenhuma, pelas atri-
buições daquela Comissão, que eu presido, para que 
essa matéria fosse ali discutida ou deliberada.
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Portanto, eu quero parabenizar os 34 Senadores 
que votaram contra a Comissão que eu presido.

Agradeço a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 

PB) – Pela ordem.
O SR. O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/

PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) –Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 

– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, me garanta a palavra só para fazer um apelo 
aos colegas, para que nós possamos abrir a votação 
da matéria.

Srs. Senadores, nós já discutimos exaustivamen-
te essa matéria agora, por ocasião do requerimento.

Faço um apelo às Lideranças para que possa-
mos votar agora já o projeto por economia do nosso 
processo legislativo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Permita-me, Sr. Presidente, eu só 
queria apenas registrar meu voto. Em vez de “sim”, 
abstenção no meu voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifes-
tação de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, só para parabenizar aos 
que votaram “não” ao requerimento e louvar também 
ao bom senso do nosso Senador Valadares. Mas eu 
quero, como autor, pedir a minha inscrição para ser o 
último a falar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senado está propondo que 
nós façamos a inversão. A partir desse momento, nós 
possamos abrir o painel. É esse o entendimento da 
Casa, então vamos fazer isso.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Questão de ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sobre a mesa, há um requerimento para retirada 
da urgência do projeto. Está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, nós 
acabamos de votar um requerimento...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Já foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... claramente com o objetivo da 
obstrução, que era mandar a matéria para a Comissão 
de Desenvolvimento Regional.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não, mas, então, nós temos que votar o outro 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Submeter o Senado a votar 
um outro requerimento de obstrução, eu acho que é 
fazer pouco caso dos afazeres dos Senadores e das 
Senadoras.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Mas há um requerimento sobre a mesa com 
as assinaturas de Líderes, que justificam a quebra da 
urgência.

Mas é regimental, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 

– PA) – Sobre a mesa, há um requerimento com as 
assinaturas de Líderes, que atendem...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É regimental, é legítimo, quan-
do não redunda. Quando redunda, repete um proce-
dimento, não é regimental.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Mas não, ponha em votação, em julgamento 
rapidamente o requerimento, e pronto.

V. Exª cumpre o Regimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Eu gostaria só de dizer que eu fiz um 
encaminhamento no momento dizendo que o primeiro 
requerimento era incabível; o segundo requerimento, 
que foi encaminhado e foi a voto, ele precisaria, inclu-
sive, ter maioria absoluta dos membros da Casa para 
poder ter a alteração do regime de urgência.

Nós estamos num processo de votação de uma 
matéria em regime de urgência, tem que ir à votação.

É isso.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Fora do microfone.) – Vamos adiante, 
vamos adiante!
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Presidente, só cumprindo o Regimento...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – ... ponha em votação o requerimento, já está 
provado que vai derrubar também.

Há um requerimento sobre a mesa, com assina-
turas de Líderes que somam o número suficiente para 
a queda da urgência.

Então, regimentalmente, isso tem que ser avaliado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, com a 
palavra, V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Sr. Presidente, o requerimento de urgência é 
assinado pelos Líderes ou pelos Senadores.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem. 

Sr. Presidente, eu retiro o requerimento de ur-
gência para votar a matéria. Vamos votar a matéria. 
Quem tiver voto ganha.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – O PSDB retira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB retira o...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, o PCdoB assinou o re-
querimento favorável a retirar a urgência, porque era 
correto retirar a urgência, mas, diante de um acordo, 
nós retiramos, para que possamos discutir e votar a 
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Se-
nador Benedito de Lira, para proferir parecer sobre a 
emenda, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Com a palavra, o Senador Benedito de Lira. 

PARECER Nº 1.201, DE 2013–PLEN

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 
– AL. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda 
que vamos passar a relatar não muda o projeto, mas, 
sim, melhora a redação. É uma emenda redacional, 
Sr. Presidente: 

Dê-se ao art. 1º do Projeto Decreto Legislativo 
nº 85, de 2013, a seguinte redação: 

Susta os efeitos da Resolução nº 23.389, de 9 de 
abril de 2013, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
que dispõe sobre o número de membros da Câmara 
dos Deputados (...)

Art. 1º. Ficam sustados os efeitos da Resolução 
nº 23.389, de 9 de abril de 2013, expedida pelo Tribu-
nal Superior Eleitora (...)

Pois bem. A presente emenda, Sr. Presidente, tem 
por objetivo promover necessário ajuste redacional, de 
natureza técnica, tendo em vista que a apresentação 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 85/2013 se deu 
em momento anterior à publicação pelo TSE da Re-
solução n° 23.389/2013.

Assim, apenas propomos alteração na ementa 
e no art. 1º do referido projeto de decreto legislativo, 
para incluir o número e os termos da redação dada 
pela resolução expedida pelo TSE.

Não tendo, Sr. Presidente, nenhum óbice com 
relação à juridicidade, técnica legislativa e inconstitu-
cionalidade, nós votamos pela aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Benedi-
to de Lira é favorável. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Para discutir o mérito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou começar a discussão 
do projeto.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Para discutir, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Se-
nador Mário Couto, em primeiro lugar; em segundo 
lugar, ao Senador Flexa Ribeiro.

Desde já, nós abrimos o painel. 
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já po-

dem votar. 
Vota-se o projeto, ressalvada a emenda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Oriente a votação, por favor, Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB 

– AL) – Quem vota “sim” aprova o projeto. Quem vota 
“sim” aprova o projeto de decreto legislativo.

Quem vota “não” rejeita o projeto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Vamos votar “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI) – Sr. Presidente, o PT vota...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
até agora estávamos votando o projeto de resolução. 
Houve um entendimento de muitos Senadores de que a 
matéria anterior tinha o objetivo de procrastinar. Agora, 
é o mérito do projeto de resolução, e, nesse sentido, 
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há uma divisão entre nós em função de quem ganha 
e de quem perde.

Então, nós estamos querendo revogar uma de-
cisão do Congresso Nacional em lei complementar 
através de um projeto de resolução. Nós fizemos isso, 
fizemos uma lei complementar e demos poderes ao 
Tribunal Eleitoral exatamente porque, todas as vezes 
em que uma população crescer, aumentar, como é o 
caso agora do Estado do Ceará, cuja população cres-
ceu imensamente, e do Estado do Amazonas...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... cuja população também cresceu 
intensamente, é preciso corrigir. Se todas as vezes 
vier para cá, vai ser sempre uma peleja muito dura, 
muito difícil.

Por isso, o nosso encaminhamento, evidente-
mente, é favorável à ideia que se estabeleceu de que 
prevaleça a decisão do Tribunal Eleitoral; contrário, 
portanto, a projeto de resolução. Projeto de resolução 
interfere na lei complementar que nós votamos dando 
atribuição ao Tribunal.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Portanto, o nosso voto, o nosso ape-
lo é para que derrubemos esse projeto de resolução. 
Pelo voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Respeitando, Sr. Presidente, o voto 
do nosso Senador Pimentel, a Bancada libera, mas 
eu quero encaminhar o voto “sim”. A orientação para 
quem votou “não” na vez anterior agora é voto “sim”.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Apenas para orientar os companheiros que 
votaram “sim” para que agora votem “não”, rejeitando 
no mérito essa injustiça de não fazermos proporcio-
nalidade ao número de habitantes e ao número de 
eleitores. Portanto, a recomendação é o voto “não”, 
Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, Presidente. Pela ordem.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
O Partido Progressista vota “sim” ao mérito do projeto 
do Senador Eduardo Lopes. O PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, expressando respeito ao 
projeto e à tese contrária, decreto legislativo não pode 
suspender resolução da Justiça. Isso é um absurdo. O 
correto seria o projeto de lei complementar, já relata-
do, que se encontra em andamento na Comissão de 
Constituição e Justiça.

O voto tem que ser “não” para obedecer à Cons-
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, para encaminhar o voto 
“sim”, alertando àqueles que votaram “não”, na outra 
votação, para que votem “sim” agora. E reforço, mais 
uma vez, que temos o dever, a cada quatro anos, de 
aprovar uma lei complementar, dirigindo a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador Pedro 
Taques pela forma isenta com que relatou a matéria e 
lembrar aqui, Sr. Presidente, para quem diz que não 
podemos delegar atribuições. No ano de 2011, votamos 
uma lei, a Lei do Salário Mínimo, definindo as regras 
e atribuindo ao Poder Executivo apenas a função de 
fazer as contas. Foi isto que a Lei Complementar nº 78 
fez em relação às eleições: atribui ao TSE apenas a 
contagem dos eleitores para fazer os ajustes devidos, 
previstos na Constituição.

Então, peço que a justiça seja feita, que votemos, 
agora, “não”, Sr. Presidente. Votemos “não”, de acor-
do com as argumentações do Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Faço um apelo aos nossos companheiros que 
votaram “não”, no resguardo da nossa legítima com-
petência no Legislativo, à luz da Constituição Federal, 
para votar, agora, “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador 
Mário Couto, para discutir a matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Pedro Taques, V. Exª poderia prestar 
um minutinho de atenção a mim.
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O respeito que tenho por V. Exª é grande, aumen-
tou na tarde de hoje. V. Exª foi brilhante; V. Exª relatou 
aquilo que é verdadeiro. Ora, Senador Pedro Taques, 
por mais que se seja hoje derrotado aqui, a população 
dos Estados que merecem o respeito desta Casa pode 
ficar tranqüila. Meu Estado do Pará, fiquem tranqüilos, 
porque não vamos perder nada, absolutamente nada, 
porque o que se está fazendo aqui é uma aberração, 
é uma aberração, e que a Justiça, logicamente, vai 
corrigir, Senador Pedro Taques. Então, nós não vamos 
perder nada. 

O que estamos fazendo aqui é uma perda de 
tempo, Senador. Estamos perdendo tempo porque a 
Justiça vai corrigir este ato. 

Ora, Senador... Senador Eduardo, Senador Edu-
ardo, só me permita olhar o Senador Pedro Taques. 
Ora, Senador Pedro Taques, preste atenção, se de-
creto legislativo interferisse na decisão de Poderes, 
eu faria um amanhã, dizendo o seguinte – um decreto 
legislativo; eu faria um só decreto, dizendo o seguinte, 
Senador: Eu quero, o Poder do Senado, através de um 
projeto legislativo, que os Senadores, os políticos, os 
Deputados, aqueles que foram acusados no mensalão, 
todos vão para a cadeia! Pronto, e estava resolvida a 
questão dos mensaleiros. 

Ora, ora, Senador, isso aqui é brincadeira. Nem 
vou mais falar nada. 

Povo paraense, fique tranquilo. Isso aqui é uma 
brincadeira que se está fazendo na tarde de hoje, é 
uma aberração. Nada disso vai valer. 

Fiquem tranquilos, paraenses.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/

PR – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta. 
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 

– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos vivendo esse drama porque não cumprimos 
o nosso dever. De 4 em 4 anos, nós temos de aprovar 
a lei complementar. A gente não o faz e chega num 
momento como este. Não é? Aí ficamos...

Já votei “sim”. Fale para seu tio que estou com 
saudades dele. É o suplente do Benedito. 

Então, estamos brigando por isso, Sr. Presidente. 
Nós não cumprimos o nosso dever que é, de 4 em 4 
anos, votar a lei complementar. Nós não o fizemos e 
chegamos a um momento como este. Mas esperamos, 
Sr. Presidente, que reine o bom senso. 

Sr. Presidente, quero fazer um registro importante. 
No ano passado, a Polícia do Senado fez uma inves-
tigação, juntamente com as Polícias Civis de alguns 
lugares e com a Polícia Federal, e identificou uma qua-
drilha que estava presa e que, em seguida, a Justiça 

soltou. Atuava em alguns Estados usando o nome de 
Senadores e de Deputados Federais, para extorquir-
-lhes dinheiro. O meu nome foi usado por esses qua-
drilheiros em diversos Estados, inclusive no de V. Exª. 
Eles usaram o nome do filho de V. Exª em meu Estado. 

Agora, neste momento, o Senador Collor rece-
beu um torpedo dizendo: “Senador Collor, estou em 
seu Estado precisando muito de sua ajuda. Senador 
Magno Malta.” A mesma conversa: “Peça a um assessor 
para me encontrar no aeroporto porque o meu cartão 
não está passando e estou precisando comprar a pas-
sagem”. É um golpe, o mesmo. Eles estavam presos. 
No mês passado, ligaram para o Senador Blairo, para 
diversos Senadores, para a Senadora Lúcia Vânia, 
aplicando golpes em todos os lugares usando nomes 
de Senadores. Estavam presos e saíram. Quero pedir 
a V. Exa para que a Polícia do Senado, que já conhece 
a quadrilha, publique as fotos deles no site do Senado. 
Estou avisando os Srs. Senadores: vocês e a asses-
soria têm recebido telefonemas de sujeitos usando 
meu nome e de outros aqui, e de Deputados Federais. 
Que a foto deles seja publicada no site do Senado, no 
site dos Srs. Senadores, e que a polícia proceda no-
vamente com a Polícia Civil, para que possa colocar, 
Sr. Presidente, esses marginais na cadeia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a for-
ma democrática de V. Exa

 conduzir o debate permitiu 
que, enquanto nós discutíamos a questão de um re-
querimento para que esse projeto fosse encaminhado 
à Comissão de Desenvolvimento Regional, em que 
com muita justiça e propriedade o Senador Valadares 
inclusive votou da forma como votou e que registrou... 
Eu gostaria de solicitar à V. Exa, Sr. Presidente, que, 
como já foi debatido – mesmo na questão do requeri-
mento – e esgotado todo o mérito dessa questão... Nós 
vimos aqui coisa bastante interessante – por exemplo, 
a unidade do Pará, os três Senadores unidos aqui em 
defesa do Pará.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que ou nós 
adotamos o respeito ao papel, àquilo que cabe a esta 
Casa, ou daqui a pouco nós vamos ter matérias a se-
rem votadas no Senado em que a representação não 
será mais pelo Estado, mas sim por filhos nascidos no 
Estado. E aí o Ceará vai ganhar, porque com certeza 
o Ceará tem filhos que nasceram no Ceará. Eu acho 
que há uns seis ou sete Senadores que são cearenses.

Então, Sr. Presidente, além de registrar a unidade 
do Pará na defesa dos quatro Parlamentares que eles 
querem, com os três Senadores votando juntos, ba-
tendo na mesa, unidos, em defesa do Pará, eu queria 
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pedir a V. Exa que encerrasse esta discussão, porque 
o mérito praticamente foi discutido no requerimento.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/

PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
para um registro importante. Ouvi o Senador Magno 
Malta falando a respeito dessa quadrilha, e na sema-
na passada ligaram para uma assessora do meu es-
critório, passando-se até pelo seu filho, dizendo que 
estava nessa situação citada, pedindo que a pessoa 
colocasse dinheiro para ele pode voltar para o Estado, 
ou alguma coisa assim. 

A minha resposta foi a seguinte: eu não acredito, 
em primeiro lugar. E, se fosse verdade, eu creio que o 
próprio Renan Calheiros ou o próprio filho ligaria para 
mim diretamente. Então, é muito importante isso, por-
que estão usando nomes de filhos de Senadores e 
Deputados para pedir dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.

Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 

Força/PR – AM) – Vamos abrir o painel? Mas eu vou 
registrar esse caso, porque uma pessoa dizendo ser o 
Senador Magno Malta procurou meu escritório, lá em 
Manaus, no Amazonas, pedindo dinheiro emprestado. 
Infelizmente, um funcionário humilde acabou empres-
tando mais de mil reais para o Senador Magno Malta, 
que não me devolveu até agora. 

Vamos abrir o painel, Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 

resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 34; NÃO, 28. 

Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 85, de 2013.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Presidente Renan Calheiros, quero fazer minha 
última intervenção na tarde de hoje. Peço a V. Exª, com 
toda sinceridade, que desconte do meu salário o dia 
de hoje. Eu não consigo entender como eu trabalhei 
com tudo o que aconteceu hoje. Hoje eu não trabalhei! 
Hoje, eu passei a tarde aqui ouvindo potoca e votando 
em uma coisa que não é concreta. Não trabalhei hoje! 
Desconte meu salário no dia de hoje, porque eu não 
mereço receber o salário da tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 
– ES) – Ele é mais velho que V. Exª. Ele deu ordem, 

V. Exª cumpra: desconte do salário dele. Presidente, 
só para fazer o registro da justiça, porque quem não 
cumpre seu papel... Se a cabeça não pensa, o corpo 
paga. Nós estamos neste debate aqui porque deixa-
mos de cumprir o nosso papel. Mas a justiça foi feita 
e assim tem de ser. 

Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT) – Muito obrigado, Presidente. Eu queria 
dizer que, antes de chegar ao Senado, me diziam que 
até boi voava, vaca não reconhecia bezerro. Respei-
tando a posição contrária, decreto legislativo suspen-
dendo resolução do TSE é uma coisa fantástica que 
o constitucionalismo brasileiro passa a conhecer a 
partir de hoje, se isso restar aprovado na Câmara dos 
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Deputados. Lá, na Câmara, a representação não é 
igualitária, como nós sabemos. Lá, na Câmara, a difi-
culdade política vai ser maior. Mas a interpretação da 
Constituição não é só jurídica – é jurídica e política –, 
e nós temos de entender.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu prorrogo a sessão, para que 
nós possamos concluir a Ordem do Dia.

Coloco em votação a Emenda nº 1, de Plenário, 
de redação, que tem parecer favorável.

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

Aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 53, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.222, de 2013 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 53 de 2013 (nº 4.356/2012, na 
Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-
-Geral da República, que dispõe sobre a cria-

ção de cargos de membro, cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções de confiança 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho.
Parecer favorável, sob nº 1.122, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, que teve como Relator o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o 

projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 53, DE 2013 

(Nº 4.356/2012, na Casa de origem) 
(De iniciativa da Procuradoria-Geral da República)

Dispõe sobre a criação de cargos de mem-
bro, cargos efetivos, cargos em comissão 
e funções de confiança no âmbito do Mi-
nistério Público do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados os cargos de Subprocurador-

-Geral do Trabalho constantes do Anexo desta Lei na 
Carreira Institucional do Ministério Público do Trabalho.

Art. 2º Ficam criados no Quadro de Pessoal do 
Ministério Público do Trabalho os cargos efetivos em 
comissão, bem como as funções de confiança cons-
tantes do Anexo desta Lei.

Art. 3º A criação dos cargos previstos nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Caso a autorização e os res-
pectivos recursos orçamentários sejam suficientes 
somente para provimento parcial dos cargos, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que forem con-
siderados criados e privados.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas ao Ministério Público da União.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Presidente, o meu voto não foi 
registrado no projeto de decreto legislativo. Eu queria 
registrar o meu voto “não”. Quero justificar o meu voto 

em relação ao projeto de decreto legislativo. Não estava 
registrado o meu voto. Quero registrar o meu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifesta-
ção de V. Exª.

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

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, há sobre a mesa, para 
decisão de V. Exª – e espero contar com o apoio de V. 
Exª –, a Proposta de Emenda Constitucional nº 35, de 
autoria do eminente Senador Luiz Henrique. Essa pro-
posta cria um formato para que o Congresso brasileiro 
possa ser mais diligente, para que o Congresso brasi-
leiro possa agilizar os tratados internacionais que são 
assinados pelo Estado brasileiro, e que tem causado 
grande constrangimento ao País por conta da falta de 
velocidade e, eu diria até mais, de responsabilidade 
com que o Congresso brasileiro tem se posicionado. 

Sr. Presidente, não é possível, não é razoável 
que um tratado assinado pelo Estado brasileiro possa 
demorar cinco, seis, sete anos. A proposta do Senador 
Luiz Henrique corrige essa distorção e, salvo melhor 
juízo, encontra-se pronta para que V. Exª possa pautar. 

O apelo que faço a V. Exª, na condição de Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores, por estar 
testemunhando, através dos nossos embaixadores, de 
nossas missões diplomáticas, esse constrangimento, é 
que o Senado possa dar um passo adiante e submeto 
à deliberação essa oportuna e tempestiva iniciativa que 
o Senador Luiz Henrique, Sr. Presidente. 

É o apelo que lhe dirijo. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – A pauta a que V. Exª se refere 
e que nós já discutimos, mantivemos o seu calendá-
rio, nós colocaremos na pauta na próxima quarta-feira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª continua a mandar.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. 
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de registrar o meu 
voto, na votação anterior, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifesta-
ção de V. Exª, Senadora Lúcia Vânia. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item 8 da pauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 22-A, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera 
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e 
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tor-
nando obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia.

Foram lidas as Emendas de nºs 2 a 5, de Plenário. 
Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 

Senador Flexa Ribeiro, 1º Secretário da Mesa. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – 

Emenda nº 6, de 2013, de Plenário, aditiva: 
Introduzam-se, onde couberem, novos arti-
gos à Proposta de Emenda Constituição nº 
22-A, de 2000, que altera os arts. 165, 166, 
da Constituição Federal e acrescenta os art. 
35-A e 35-B, ao ADCT, tornando obrigatória a 
execução da programação orçamentária que 
especifica com as seguintes redações.
Emenda nº 7, de 2013, de Plenário: Introdu-
za-se, onde couber, novo artigo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000, 
que altera os arts. 165 e 166 da Constituição 
Federal e acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao 
ADCT, tornando obrigatória a execução da 
programação orçamentária.
Emenda nº 8, de Plenário: Dê-se ao §10, 
do art. 166 da Constituição Federal, na forma 
da redação proposta pelo art. 1º da Emenda 
Substitutiva nº 1-CCJ, apresentada à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000. 
Primeiro signatário, Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a proposta e as 
emendas.

Não havendo quem queira discutir a proposta e 
as emendas, nós declaramos encerrada a discussão 
da proposta e das emendas.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 
MG) – Sr. Presidente, apenas para registrar minha 
presença na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença 
de V. Exª, Senador Aécio.

Não havendo mais acordo para prosseguirmos 
na Ordem do Dia, nós vamos declarar encerrada a 
Ordem do Dia.

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

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 

prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
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cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

 do Recurso nº 16, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Pe-
rondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providên-
cias (desobriga as entidades filantrópicas da 
área de saúde de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de 
assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 -Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

11 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 

Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

12 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

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

13 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

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

14 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).
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15 
REQUERIMENTO  
Nº 1223, DE 2013

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Antes de voltar...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente, pela ordem. Senadora Lídi-
ce da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Rapidamente, 
Sr. Presidente, apenas para comunicar a V. Exª que 
nós conseguimos número suficiente de assinaturas 
para a instalação da CPI que investigará a violência, 
o assassinato de jovens negros no Brasil.

Mas, ainda assim, eu gostaria de solicitar aos 
Srs. e Srªs Senadoras que não assinaram e tiverem 
disposição e acharem que é uma causa importante 
que o fizessem antes que entreguemos as assinatu-
ras à Mesa.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – O requerimento a que V. Exª 
se refere, de criação da comissão parlamentar de in-
quérito, está sendo conferido.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – As assinaturas?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – As assinaturas.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado. E parabéns 
pela iniciativa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Eu estou inscrito para 
falar pela liderança após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós concederemos a palavra. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu sou o primeiro Líder?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O primeiro inscrito é o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Como Líder?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É, como Líder do PTB. Em 
seguida é a Senadora Kátia Abreu e, em terceiro, é o 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Então cancele a minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Está cancelada a inscrição do 
Senador Mário Couto.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela 
ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Eu queria 
fazer um registro, Sr. Presidente, para a Casa e para 
aqueles que estão nos acompanhando na Rádio e na 
TV Senado, de que encaminhei correspondência con-
vidando a Presidenta Dilma Rousseff a comparecer ao 
Estado de Roraima. 

Convidamos a Presidenta para que possa par-
ticipar da formatura de mais de três mil alunos do 
Pronatec, e, inclusive, de 300 indígenas que serão 
formados agora no mês de novembro; também para a 
inauguração do novo prédio-sede da Polícia Federal e 
para a entrega de casas do Minha Casa Minha Vida, 
construídas pela prefeitura de Boa Vista. 

Portanto, seria uma excelente oportunidade para 
que a Presidenta Dilma pudesse estar em Roraima. Nós 
convidamos oficialmente a Presidenta e eu espero que 
a Presidenta possa cumprir. Eu sei que ela tem uma 
agenda muito grande, mas que possa aceder a esse 
convite, visitar o povo de Roraima e participar desses 
eventos tão importantes.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer. 
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 

MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – 

MG. Sem revisão do orador.) – Apenas para fazer um 
registro neste momento, e, mais uma vez, um lamento. 

Fomos, ontem, informados de que a Presidente 
da República, no momento em que sancionava o pro-
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grama Mais Médicos, vetou uma única emenda, de 
autoria do Deputado Marcus Pestana, ex-Secretário 
de Estado da Saúde de Minas Gerais, a qual havia 
sido acordada, segundo ele, com o próprio Ministro de 
Estado da Saúde, o Ministro Alexandre Padilha. Essa 
emenda criava exatamente a carreira de médicos, um 
instrumento absolutamente necessário para que, a 
médio e longo prazo, nós tenhamos médicos em todas 
as regiões do Brasil.

Nós temos hoje juízes; nós temos hoje promoto-
res de justiça nas mais variadas comarcas, nas mais 
variadas regiões do País porque existe uma carreira 
que estimula aquele servidor a lá estar. 

Essa proposta foi objeto de uma ampla negocia-
ção no Congresso Nacional; repito, houve inclusive um 
telefonema do Ministro da Saúde ao Deputado Marcos 
Pestana, confirmando que aquilo seria objeto de um 
entendimento e, lamentavelmente, a Presidente da 
República vetou.

É algo contraditório, Sr. Presidente, porque a Pre-
sidente faz ali um desagravo, ao qual todos nós nos 
unimos, ao médico cubano, que foi recebido indevida-
mente quando chegou ao Brasil – não entramos nesse 
campo –, e, ao mesmo tempo, faz um agravo grave 
aos médicos brasileiros, ao negar-lhes a construção 
definitiva de uma carreira com crescimento sustentado.

Portanto, quero fazer esse registro. Lamento que 
a medida de curto prazo e a medida do marketing elei-
toral sempre prevalecem quando se trata da decisão 
em última instância da Presidência da República.

Tivemos, portanto, uma enorme e talvez uma das 
poucas oportunidades de construir, no campo da saú-
de, medidas de médio e de longo prazo. Essas, sim, 
acredito que atenderiam a população mais carente do 
Brasil, Sr. Presidente.

É o registro que eu tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, com a 
palavra V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro que não tive a oportunidade de fazer 
ontem, parabenizando, abraçando afetuosamente – e 
muito grato – a Senadora Ana Amélia pelo projeto tão 
importante para o Brasil. 

Minha mãe morreu de câncer, Sr. Presidente. 
Quantos brasileiros hoje sofrem e choram com alguém 
canceroso na família. A partir de agora, a realidade 
muda, quando os planos de saúde são obrigados a 
dar cobertura a alguns tipos de câncer.

Ontem, ao votar a lei, ouvi a fala de V. Exª. Essas 
pessoas serão atendidas em casa, esse tratamento 
não mais sofrido dentro de um hospital, Senador Fle-

xa Ribeiro, mas o medicamento em casa para quem 
faz quimioterapia, radioterapia, via oral, com cobertura 
obrigatória agora dos planos de saúde.

A mim me orgulha muito o mandato da Senado-
ra Ana Amélia. Ela chegou aqui, e não foi nem como 
surpresa, porque, como jornalista que é, nós já a co-
nhecíamos, o Brasil já conhecia, sua atuação firme 
em favor de causas que parecem impossíveis. E você 
penetrar o universo escuro e obscuro dos planos de 
saúde e ainda achar ressonância, mesmo a causa 
sendo absolutamente nobre!

A minha mãe morreu de câncer. Quando esse 
projeto estava sendo votado ontem, não tive oportu-
nidade de me pronunciar. Eu tive vontade de dar um 
abraço na Senadora Ana Amélia, em nome de todas 
as pessoas que estavam em casa ontem e que, hoje, 
leram os jornais, pela felicidade do Brasil com esse 
avanço absolutamente importante. 

Penso que – nem vi V. Exª aqui – o Rio Grande 
do Sul já se orgulha de V. Exª por muitas coisas, mas 
se V. Exª me dissesse: “O que você acha que justifica 
o meu mandato?” V. Exª já fez muito aqui, mas isso já 
pagou o seu mandato, já justifica sua volta a esta Casa.

E falo isso em nome de um filho que perdeu uma 
mãe com câncer e sabe a dor e o sentimento de quem 
tem que levar uma mãe, um pai, um filho, um tio, um 
ente querido para uma sala de hospital e vê-lo sair 
vomitando, perdendo os cabelos, sem ter a felicidade 
de viver um momento pelo menos de conforto, perto 
da família, tomando seus remédios.

Estou muito feliz, muito grato.
Parabéns, Sr. Presidente, pela sua condução, 

tirando os entraves para que a Senadora pudesse 
passar com o seu projeto; e como os pares de V. Exª 
abraçaram junto com V. Exª tamanha demanda, tão 
importante demanda, quase do tamanho deste País.

Muito obrigado por tudo, muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Cumprimentamos o Senador 
Magno Malta e, mais uma vez, cumprimentamos a 
Senadora Ana Amélia. 

Hoje já tivemos a oportunidade de mandar o 
projeto para a Presidente Dilma, para que, a partir de 
amanhã, possamos contar o prazo para que tenhamos 
a sanção dessa importante matéria para o País. 

Ontem foi um grande dia do Senado Federal. Eu 
queria, mais uma vez, agradecer a todos os Senado-
res, especialmente a Senadora Ana Amélia.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC. Sem revisão orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de aproveitar este momento final da nossa Ordem do 
Dia para fazer uma saudação especial ao Pastor Luiz 
Gonzaga, da Assembleia de Deus de Rio Branco e 
também ao Pastor Davi, porque tive oportunidade, no 
último sábado, de conhecer a Casa Terapêutica Ebe-
nézer, na chácara Vale da Bênção, que funciona sob 
a responsabilidade desses pastores e de um grupo 
de auxiliares.

O que vi foi algo verdadeiramente impactante. Vi 
27 pessoas vítimas das mais diferentes formas de de-
pendência química sendo restauradas, tendo suas vidas 
restauradas a partir de um procedimento terapêutico 
pautado pelo trabalho, pela oração, pela disciplina e, 
fundamentalmente, pela harmonização do ambiente. 
O espaço onde eles ficam é um espaço absolutamente 
organizado, onde as tarefas todas são dividas e são 
cumpridas de maneira muito disciplinada, de tal ma-
neira que me senti muito impactado.

Ao mesmo tempo, eu gostaria de levar essa re-
flexão para o Ministro Padilha. 

Sei que há todo um esforço no sentido de con-
tribuir para que as pessoas vítimas da dependência 
química possam ter um tratamento e possam superar 
essa situação de dependência. E, nesse caso, é pre-
ciso que o Ministério da Saúde dê uma atenção espe-
cial às casas terapêuticas que têm cumprido um papel 
fundamental. Mesmo, às vezes, não tendo o apoio do 
Governo, essas casas terapêuticas cumprem um pa-
pel fundamental. E eu pude presenciar, entre outras 
casas, essa casa, que é coordenada pelos Pastores 
Luiz Gonzaga e Davi Santiago em Rio Branco. Eu já 
havia visitado também outra casa terapêutica admi-
nistrada pelo Pastor Wellington, que fica na cidade de 
Porto Acre, e, verdadeiramente, merece uma atenção 
especial do Ministério da Saúde. Da mesma forma que 
se remunera os leitos do SUS, há que se pensar em 
uma maneira também de garantir um apoio especial 
a essas casas de recuperação, que têm índices que 
chegam até a 70% de recuperação das pessoas que 
fazem esse tipo de tratamento.

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de aproveitar 
esse momento para cumprimentar todos os Senado-
res que participaram efetivamente de um debate de 
altíssimo nível, hoje, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que tomou a decisão de acabar 
com o voto secreto e instituir o voto aberto em todas 
as deliberações do Parlamento brasileiro. É algo que 
merece uma ressalva especial. 

Sei que é um assunto polêmico, sei que é um as-
sunto que causa grande divergência em nosso meio, 
mas é de grande relevância a gente poder debater com 

o País e dizer que o Parlamento brasileiro está disposto 
a acabar com o voto secreto e a adotar o voto aberto 
em todas as deliberações. 

Então, hoje, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania cumpriu um papel importante ao aprovar 
o parecer do Senador Sérgio Souza à Emenda Cons-
titucional nº 43, no sentido de acabar com o voto se-
creto e instituir o voto aberto em todas as deliberações. 

Fico muito feliz ao saber que o Sr. Presidente já 
anunciou para a próxima quarta-feira a votação aqui 
em Plenário dessa matéria. 

Era o registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
E, antes de concedermos a palavra ao Senador 

Paulo Bauer, nós gostaríamos de compartilhar com a 
Casa a criação de uma pequena comissão mista do 
Congresso Nacional para ir à Rússia e interceder pela 
libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa, 
desde o dia 19 de setembro, durante uma manifesta-
ção do Greenpeace, na região do Ártico.

Hoje, nós falamos com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, estiveram conosco aqui, na Presidên-
cia do Senado, para tratar do assunto, o Presidente e 
o Vice-Presidente da Comissão do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Câmara, Deputado 
José Luiz Penna e o Deputado José Sarney Filho; es-
tiveram também a Deputada Érika Kokay, o Deputado 
Jean Wyllys e o Deputado Chico Alencar, além do Dire-
tor de Políticas Públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão. 

Na semana passada, como todos sabem, nós 
enviamos uma correspondência à Presidente do Con-
selho da Federação da Assembleia Federal da Rússia, 
equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro, Valen-
tina Matvienko, cobrando uma solução positiva para o 
caso da brasileira Ana Paula Maciel. 

Quero aproveitar a oportunidade também e co-
municar que, hoje, nós recebemos na Presidência do 
Senado Federal representantes de instituições liga-
das ao Ensino Superior, especialmente a Presidente 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
Helena Nader, o Conselheiro da Câmara de Educação 
Superior, Luiz Roberto Cury e também o Lívio Amaral, 
Diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Esses representantes dessas entidades impor-
tantíssima tiveram um encontro comigo e, hoje à tarde, 
tiveram outro encontro com o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, que é o Relator do Projeto de Lei nº 399, de 
2011, que prevê a revalidação automática de diplomas 
obtidos por estudantes no exterior, pós-graduação.
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Quero comunicar também à Casa, por fim, que 
realizaremos, na próxima terça-feira, às 11 horas, uma 
importante sessão em comemoração aos 25 anos da 
Constituição Federal. 

Nós receberemos, na oportunidade, as presenças 
honrosas do ex-Presidente Fernando Henrique Car-
doso, do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
serão condecorados, mais a presença do Relator-Geral 
da Constituinte Bernardo Cabral, do Nelson Jobim e do 
Senador José Sarney, então Presidente da República.

Nós vamos homenagear os artistas, homenage-
ando a Fafá de Belém, que cumpriu um papel impor-
tantíssimo na convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. Vamos homenagear também os jornalistas, 
homenageando Rubem Azevedo Lima, que fez uma 
cobertura fantástica da Constituinte e é um decano, 
um jornalista muito respeitado, já que não podemos 
homenagear todos os jornalistas que fizeram um traba-
lho magistral, maravilhoso de cobertura da Assembleia 
Nacional Constituinte. Vamos, também, condecorar to-
dos os Senadores que foram Constituintes. Ainda há, 
hoje, no Senado, 13 Senadores que exerceram man-
dato na Constituinte, e todos serão condecorados na 
próxima terça-feira.

Portanto, todos estão convidados para essa im-
portantíssima sessão que teremos, na terça-feira, em 
comemoração aos 25 anos da Constituição Federal.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela 
ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria 
cumprimentá-lo pela iniciativa, mas, sobretudo, fazer 
um cumprimento muito especial por essa homenagem 
ao meu colega Rubem Azevedo Lima, com quem con-
vivi, uma referência em matéria de ética, de respon-
sabilidade, de compromisso com o bom jornalismo.

Então, faz muito bem o Congresso Nacional e, 
em particular, o Senado, prestar essa homenagem a 
Rubem de Azevedo Lima, a quem tributo todas as re-
verências e também as homenagens, porque conheci 
muito de perto o trabalho dele ao longo do tempo em 
que militou com muita dedicação e compromisso em 
nome do bom jornalismo e da boa informação.

Eu queria também aproveitar, Presidente Renan 
Calheiros, para pedir a minha inscrição pela Liderança 
do Partido Progressista, para falar logo após a Ordem 
do Dia, que já encerrou.

Então, eu queria minha inscrição para falar pelo 
Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª está atendida na forma 
do Regimento.

Quero dizer também – perdoe a omissão – que 
vamos também prestar uma homenagem, uma justa 
e sincera homenagem, ao Senador Inácio Arruda, que 
esteve aqui, durante o processo constituinte, em várias 
oportunidades, defendendo as emendas populares 
que foram fundamentais para que nós pudéssemos ter 
hoje esta Constituição, que, como todos sabem, é a 
mais longeva Constituição democrática do nosso País. 

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

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Pela 
ordem, Presidente.

Presidente, primeiramente, cumprimento V. Exª 
pela iniciativa. Tenho certeza de que teremos uma 
sessão memorável, na próxima terça-feira, em alusão 
aos 25 anos do nosso Texto Constitucional. Já me an-
tecipo pedindo a V. Exª minha inscrição pela Liderança 
do PSOL para me manifestar na sessão da próxima 
terça-feira. Eu já protocolizei o pedido.

Mas, Presidente, eu pedi a palavra pela ordem 
para trazer ao plenário uma boa notícia que não é boa. 
Lamentavelmente, neste momento, está ocorrendo um 
gravíssimo incêndio na cidade de Macapá, minha ci-
dade, capital do Estado de Amapá, no Bairro Perpétuo 
Socorro, um dos principais bairros da cidade, na área 
conhecida como Baixada do Japonês. É uma área de 
concentração populacional e uma área pobre da cida-
de. Até agora, as notícias dão conta de que mais de 30 
casas já foram atingidas pelo incêndio, que pode ser 
visto em toda a cidade. A cidade toda está mobilizada. 

Ainda há pouco, eu e o Senador Capiberibe es-
távamos em contato com o Governador do Estado. O 
Prefeito de Macapá estava se dirigindo para Brasília e 
deverá voltar para Macapá, pois é uma dramática tra-
gédia que atinge o povo da nossa cidade. Espero que 
não haja vítimas fatais. Que Deus se apiede de nós!

Mas pedi a palavra pela ordem para, através des-
te microfone do plenário do Senado, pedir o apoio das 
autoridades federais. Eu não tenho dúvida de que, pela 
dimensão da tragédia, nós estamos, neste momento, 
vivendo, em Macapá, capital do meu Estado, uma das 
mais dramáticas tragédias que a nossa cidade, lamen-
tavelmente, já viveu. Eu quero reiterar que a nossa ca-
pital vai precisar, hoje e nos próximos dias, do apoio 
de todas as autoridades do Governo Federal. Hoje, 
vamos precisar do apoio do Ministério da Integração 
Nacional e do Ministério da Saúde.
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Então, Sr. Presidente, esta fala é mais do que um 
pedido da palavra pela ordem, pois é uma questão de 
apelo ao Governo Federal para atender, para acudir a 
capital do Estado do Amapá no momento em que ela 
passa, neste momento urgente e dramático de agora, 
por essa situação de tragédia em que um incêndio atin-
ge um bairro populoso da cidade. Que Deus se apiede 
de nós, que não haja vítima fatal, porque nós vamos 
precisar, em decorrência dessa tragédia, de toda a 
solidariedade e do apoio das autoridades da União.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 

PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-

no/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Queremos apresentar, em nome 
do Senado Federal, a solidariedade ao Amapá e a 
Macapá, especialmente somando-se o Senado à in-
tervenção do Senador Randolfe Rodrigues.

Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Go-

verno/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Quanto 
ao registro feito pelo Senador Randolfe sobre a tragé-
dia que acontece neste momento, quero dizer que o 
Corpo de Bombeiros está com enorme dificuldade de 
conter esse enorme incêndio que acontece numa área 
de baixada, numa área desurbanizada, numa área de 
extrema pobreza.

Eu estou aqui e faço um apelo à Ministra Tereza 
Campello para que me atenda ao telefone, porque nós 
vamos precisar, urgentemente, de auxílio, de apoio do 
Governo Federal no sentido de abrigar centenas ou tal-
vez milhares de pessoas que perderam as suas casas, 
que estão perdendo as suas casas nesse incêndio.

Nós ainda não temos uma dimensão da tragédia, 
mas já se sabe que são centenas de casas consumi-
das pelo fogo e centenas de pessoas, talvez milhares, 
desabrigadas. E nós vamos precisar abrigá-las imedia-
tamente. Essas pessoas, evidentemente, não estariam 
cadastradas dentro dos programas habitacionais que 
estão sendo desenvolvidos no Estado, mas já há habi-
tações prontas para serem habitadas, e nós estamos 
solicitando à Ministra Tereza Campello que nos atenda 
para que a gente possa, nessa situação de emergên-
cia, atender as pessoas desabrigadas.

Era isto. Lamentamos profundamente o que está 
acontecendo na nossa capital.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a interven-
ção do Senador Capiberibe...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – ... e, mais uma vez, manifesta-
mos nosso apoio e nossa solidariedade.

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 

– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 
nós votamos, na CCJ, a proposta de emenda à Cons-
tituição que trata do fim do voto secreto no âmbito do 
Congresso Nacional, ou seja, de todos os legislativos, 
inclusive assembleias e câmaras de vereadores, re-
tornando à Mesa do Senado. Eu pergunto a V. Exª se 
nós temos uma previsão para votar na semana que 
vem. Há uma ansiedade muito grande de Senadores 
e também da imprensa e da sociedade.

Da mesma forma, quero lamentar o acontecido 
na cidade de Macapá, no Amapá, e pedir a atenção 
especial de todos os governos, do governo municipal, 
do governo estadual e do Governo Federal, cada um 
na sua atribuição.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu já pedi à Secretaria-Geral da 
Mesa para que promova todos os meios, sem exceção, 
para que nós possamos pautar, o mais rapidamente 
possível, essa proposta de emenda à Constituição 
que foi relatada por V. Exª na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Ocupo hoje esta tribuna para retomar a discussão 
de um tema fundamental para nosso País: a questão 
dos imóveis situados em terrenos de marinha e a co-
brança abusiva de taxas pelo Governo Federal.

Ontem mesmo, o tema esteve presente neste 
plenário, em comunicação inadiável feita pelo Sena-
dor Ricardo Ferraço, dando conta de decisão prelimi-
nar do Superior Tribunal Federal favorecendo a ilha de 
Vitória na questão dos terrenos de marinha, decisão 
que, se confirmada, deverá repercutir favoravelmente 
para outras capitais com sede em ilha oceânica: São 
Luís e Florianópolis. 

No entanto, a questão dos terrenos de marinha 
afeta não apenas as ilhas oceânicas, mas todas as 
cidades litorâneas brasileiras. Ela afeta até mesmo 
algumas cidades que não têm praia, como a minha 
querida Joinville, em Santa Catarina. Como a cidade 
foi construída no entorno de uma malha de rios e cór-
regos que sofrem influência das marés, dezenas de 
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milhares de famílias joinvilenses são obrigadas a pagar 
taxas de marinha ao Governo Federal. 

É um problema nacional. A cobrança mais perver-
sa é a taxa de ocupação, que é de 2% para os terre-
nos ocupados antes da Constituição de 1988 e de 5% 
para os terrenos ocupados desde então. Há, ainda, a 
cobrança, pelo Governo Federal, da taxa de laudêmio 
de 5%, sempre que um imóvel em terreno de marinha 
passa por uma operação de compra e venda.

O Brasil é o único país do mundo que ainda man-
tém esse tipo de cobrança, Senadora Ana Amélia. Trata-
-se de um entulho legislativo, que vem desde o período 
imperial. Um decreto imperial de 1868 criou o conceito, 
determinando que todas as áreas numa linha de 15 
braças craveiras, contadas a partir do preamar médio 
de 1831, seriam consideradas terrenos de marinha.

A justificativa para sua implementação foi a de-
fesa do território, o que era aceito à época, mas é ab-
solutamente injustificável para os dias de hoje. Para 
termos ideia de como esse conceito é anacrônico, essa 
distância de 15 braças, que equivale a 33 metros, foi 
definida – vejam V. Exªs – pelo alcance de um tiro de 
canhão. Um canhão da época, é claro!

Um decreto-lei de 1946, logo após o fim do Estado 
Novo e depois da Segunda Guerra Mundial, atualizou 
o texto, mantendo a distância de 33 metros. Como os 
canhões da época já atingiam bem mais que 33 metros, 
estava claro que o argumento da defesa nacional não 
mais se sustentava. Os terrenos de marinha subsistiam 
apenas para financiar o Estado, por meio de cobrança 
de foro, taxa de ocupação e laudêmio dos proprietários 
de imóveis situados nestas áreas.

A verdade é que nosso País foi empurrando esse 
problema para frente por muito tempo. A Constituição 
de 1988, Sr. Presidente Sérgio Souza, recepcionou o 
conceito de terreno de marinha, incluindo-o entre os 
bens da União, juntamente com os acrescidos, ou seja, 
os aterros posteriores.

Durante muito tempo, nós brasileiros encaramos 
tais cobranças como fatos da vida, lamentavelmente. 
A cobrança sobre os terrenos de marinha se susten-
tava no frágil argumento de que a União precisava ser 
ressarcida pela ocupação de terrenos que teriam sido 
de sua propriedade.

Façamos um exercício, Senador Inácio Arruda: 
no caso de um terreno ocupado há 60 anos que paga 
2% de seu valor anualmente a título de taxa de ocu-
pação, o proprietário já pagou à União 120% de seu 
valor. Nos primeiros 50 anos, ele pagou 100% do va-
lor, ressarcindo integralmente a União pelo valor da 
área. Nos últimos 10 anos, sofreu cobrança abusiva, 
portanto, e, se nada mudar, continuará sofrendo nos 
anos vindouros.

Façamos outro exercício, tendo como base um 
terreno ocupado há 25 anos, a idade da nossa atual 
Constituição: sobre os terrenos ocupados a partir de 
1988 incide, como já mencionei, uma taxa de marinha 
de 5% sobre o seu valor. Assim, o proprietário deste 
terreno pagou 100% do valor nos primeiros 20 anos 
e mais 25% do valor nos últimos cinco anos. Dentro 
de 15 anos, se nada mudar, ele terá pagado à União 
duas vezes o valor do terreno que ocupa. 

Como eu disse, o problema vem sendo empur-
rado para frente. No entanto, a situação se agravou 
muito nos últimos anos, dado o apetite por arrecada-
ção do atual Governo Federal e de seu antecessor. A 
Secretaria do Patrimônio da União, órgão responsável 
pelas taxas, tem feito estudos de validade duvidosa, 
revendo os limites da faixa de marinha e incluindo no-
vos terrenos na cobrança. Subitamente, proprietários 
que nunca pagaram taxa de marinha passam a rece-
ber a cobrança da Secretaria do Patrimônio da União. 
Recentemente, tivemos casos bastante considerados 
na imprensa catarinense, que enfocava exatamente 
esse assunto.

Além disso, a SPU passou a interpretar que a co-
brança de laudêmio, a taxa sobre compra e venda do 
imóvel, incide não apenas sobre o terreno, mas tam-
bém sobre as benfeitorias ou sobre a ocupação. Ou 
seja, a SPU acha que tem direito não apenas sobre 
o terreno, mas também sobre o imóvel que o proprie-
tário construiu nele. Um completo absurdo, Senador 
Aécio Neves!

Para reverter essa situação, está tramitando, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa, o substitutivo do Relator, o nobre Senador Ri-
cardo Ferraço, à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 53, de 2007, que passa aos ocupantes de terrenos 
em área de marinha o domínio pleno sobre suas pro-
priedades, extinguindo a cobrança de quaisquer taxas.

O substitutivo do Senador Ferraço foi apresentado 
no início do mês passado, Senador Casildo Maldaner, 
e é resultado de um amplo debate nacional, inclusive 
com audiências públicas realizadas. 

A matéria está pronta para ser votada, aguar-
dando apenas sua inclusão na pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal.

No entanto, desde o momento em que o Senador 
Ferraço assumiu a relatoria, o Governo Federal detec-
tou o risco da perda de arrecadação. E como o Go-
verno, este Governo, o Governo da Presidente Dilma, 
não admite perder nenhum recurso de arrecadação, 
seja a cobrança justa ou não – e é bom relembrar a 
questão do Fundo de Garantia e dos 10%, para inse-
rir no contexto da cobrança, se justa ou não –, enviou 
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apressadamente um projeto de lei à Câmara visando 
eternizar a cobrança da taxa de marinha.

Foi uma situação semelhante ao recente caso da 
multa adicional de 10% sobre o FGTS, quando o Go-
verno Federal enterrou um projeto de lei já em tramita-
ção – na hora da votação, pelo Congresso, dos vetos, 
fez valer a sua força política – e manteve a cobrança 
por medida provisória.

Voltando à questão dos terrenos de marinha, o 
Executivo apresentou à Câmara o Projeto de Lei nº 
5.627, de 2013, dando nova regulamentação à co-
brança do foro, do laudêmio e da taxa de ocupação. 
E anunciou isso como se estivesse fazendo um favor 
aos proprietários!

Basicamente, o projeto determina o fim da dife-
rença da taxa para as ocupações anteriores e poste-
riores a 1988: todos pagarão 2% do valor do terreno, 
mas pagarão 2% para sempre! O projeto deixa também 
claro que a cobrança de laudêmio deve incidir apenas 
sobre o valor do terreno e não também sobre as ben-
feitorias. Ou seja, aborda um problema criado pelo 
próprio Governo, pela interpretação abusiva do SPU.

O Governo sentiu a pressão e quer morder menos, 
como observou o Deputado catarinense e ex-Prefeito 
de Florianópolis Esperidião Amin. Acontece que essa 
mordida, além de injusta, ainda dói demais. Reparem 
que nada muda para quem é proprietário de um terreno 
ocupado antes de 1988 e não pretende vendê-lo. Esse 
cidadão vai continuar recebendo a mesma mordida, a 
mesma cobrança anual de 2% sobre o valor de seu 
terreno. Fora isso, a SPU vai poder continuar usando 
os mesmos critérios duvidosos às faixas de marinha, 
incluindo cada vez mais moradores na cobrança de 
taxas. Isso está acontecendo em Santa Catarina e em 
todos os Estados litorâneos do Brasil.

O remédio definitivo, sem dúvida, é a aprovação 
do substitutivo à PEC no 53, de 2007. Por isso, faço 
meu apelo público ao Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da CCJ, para que coloque o quanto antes a 
matéria em votação naquela Comissão. Assim, sua 
tramitação ganhará impulso, a emenda constitucio-
nal poderá ser promulgada, e milhares e milhares de 
brasileiros terão o domínio pleno de seus bens e não 
mais estarão sujeitos a essas perniciosas cobranças 
das taxas de marinha.

Assim, estaremos sepultando, definitivamente, 
uma taxa criada com a ajuda daquela velha arma im-
perial, o canhão, que de nada mais nos serve, exceto 
para a decoração de museus.

Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador 
Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Eu confesso, Senador Paulo Bauer, que aprendi 

um pouco da história com V. Exa, em vosso pronuncia-
mento. Essa das braças – eu até anotei aqui: 15 braças 
correspondem a 33 metros. À época do Império, dos 
canhões, era a distância que atingiam mais ou menos. 
Era para montar a defesa da área ocupada, a defesa 
do Estado, a defesa do País. Era a distância que tinha 
essa força, mais ou menos. E dali foram transforman-
do, transformando, e chega ao que existe hoje. Como 
catarinense, o que eu tenho recebido de reclamações... 
E, olha, às vezes, se alteram, a bel-prazer, os preços 
de terreninhos. “Olha, Maldaner, estão me cobrando 
agora. Eu tenho um pedacinho, uma ocupação. Es-
tão me cobrando R$7 mil, R$8mil, R$10 mil por cada 
ano. Eram R$500,00, R$200,00. Agora, são R$2 mil”. 
Alguns vêm me falar em R$10 mil, em R$12 mil. Tem 
que pagar, senão não sei o quê. É a bel-prazer que 
a SPU (Secretaria do Patrimônio da União) estipula. 
Vem daqui, vem de lá. V. Exa levanta um tema, com 
muito estudo, com uma análise profunda, detalhando 
os acontecimentos da época do Império, quando co-
meçou, dando os caminhos todos e o que vem sendo 
tramitado e o que se debate hoje na CCJ, e o que po-
demos buscar para se evitar essa coisa abusiva. V. Exª 
está falando com conhecimento para o Brasil. Quero 
cumprimentá-lo. Sem dúvida alguma, isso nos clareou 
e ajuda a entender melhor essa mecânica, esse avanço 
que é um mecanismo do qual, se nós não agirmos, a 
Secretaria de Patrimônio da União não vai abrir mão 
nunca. Se deixarmos assim, deve ter uma arrecada-
ção – pelo que me falam – muito extraordinária. Quero 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento.

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC) – Agradeço a V. Exª. Obviamente, a arrecadação 
é muito grande. O Brasil, com oito mil quilômetros de 
costa, com todas as áreas que estão situadas às mar-
gens de rios que sofrem influência das marés, todas 
as áreas de mangue, enfim, todas essas proprieda-
des pagam a taxa de marinha para que o SPU possa, 
obviamente, ter uma receita tal qual a própria União.

Mas é nosso entendimento que, mesmo com a 
decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às ilhas 
oceânicas, ainda não se vai eliminar a questão da 
taxa de marinha. Em todos meus pronunciamentos 
nesta Casa – e V. Exªs são testemunhas disso –, eu 
sempre, repetidas vezes, faço menção a uma coisa 
que considero necessária: é preciso reduzir a carga 
tributária deste País.

Quando a gente fala em carga tributária, a pri-
meira coisa que vem à cabeça é Imposto de Renda, 
é ICMS, é IPI, é PIS, é Cofins; mas, na verdade, há 
muitas outras coisas que fazem o custo Brasil aumen-
tar. Obviamente, uma família que paga, todo ano, 2% 
do valor do imóvel onde vive para a União, para poder 
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continuar usando esse imóvel, obviamente que está 
recolhendo um dinheiro que ela precisa conquistar e 
angariar com trabalho e esforço, e tudo isso vira cus-
to, custo de vida, custo para o próprio País. Quando 
o Povo de um país tem de pagar muito imposto, ele, 
obviamente, está sofrendo para conseguir os recursos 
destinados a esse pagamento.

Então, ora se paga muito imposto no remédio, 
ora se paga muito imposto no combustível, também se 
paga muito imposto na energia elétrica, paga-se muito 
imposto em todas as atividades e em todos os negócios.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 
SC) – Hoje mesmo, pasmem V. Exªs, eu soube que no 
Brasil nós pagamos, Senador Inácio Arruda, em torno 
de 43% de carga tributária no uso de telefone celular, 
no uso da linha telefônica. É um absurdo! 

É uma carga tributária muito elevada, que o Brasil 
precisa reduzir, porque, se há menos imposto, há mais 
dinheiro no bolso das pessoas. Se há mais dinheiro no 
bolso das pessoas, elas compram mais. Se compram 
mais, há mais geração de produção nas empresas. Se 
há mais geração de produção nas empresas, há mais 
emprego. Se há mais emprego, há mais consumidor. 
A roda gira, e gira sempre positivamente, a favor do 
crescimento econômico.

Por isso, cada vez que eu encontrar no Brasil uma 
ação que pudesse significar justiça social, pudesse sig-
nificar redução de carga tributária, pudesse significar 
adequação do País aos novos tempos, é claro, voltarei 
à tribuna para sugerir providências, para pedir aten-
ção. E esta aqui, com toda certeza, merecia, Senador 
Osvaldo, um tiro de canhão, para ser enterrada de vez.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sér-
gio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Paulo Bauer. 
Parabéns pelo seu pronunciamento.

Antes de conceder a palavra ao Líder inscrito, 
Senador Inácio Arruda, vamos diminuir a pilha aqui 
de requerimentos para leitura.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Em votação, o Requerimento nº 

1.242, de 2013, do Senador Luiz Henrique, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa 
nos dias 14 e 15 de novembro de 2013, para integrar 
a delegação brasileira na Audiência Parlamentar Anu-
al da União Interparlamentar das Nações Unidas, na 
cidade de Nova York, nos Estados Unidos, conforme 
indicação da Presidência do Senado.

A Srªs e os Srs. Senadores que aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-

ria/PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
nº 2.504/2013, do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa a Medida 
Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraor-
dinário, em favor de Encargos Financeiros da União, 
no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para 
viabilizar o pagamento de subvenção econômica às 
unidades industriais produtoras de etanol combustível 
da Região Nordeste.

São os seguintes o Ofício e a Medida:

Of. nº 2.504/13/SGM-P

Brasília, 22 de outubro de 2013

Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 622, de 2013, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-10-13, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos 
Financeiros da União, no valor de R$380.000.000,00, 
para viabilizar o pagamento de subvenção econômica 
às unidades industriais produtoras de etanol combus-
tível da região Nordeste”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Com referência à Medida Provisória 
nº 622, de 2013, que acaba de ser lida, a Presidência 
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de 
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 6 de 
novembro.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu, também 
da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câma-
ra ao Projeto de Lei do Senado 441, de 2012 (n° 
6.397/2013, naquela Casa), do Senador Romero Jucá, 
que altera as Leis n°s 4.737, de 15 de julho de 1965 – 
Código Eleitoral –, a Lei 9.096, de 19 de setembro de 
1995 – a Lei dos Partidos Políticos –, e a Lei 9.504, de 
30 de setembro de 1997 – que é a Lei Eleitoral –, para 
diminuir o custo das campanhas eleitorais.

É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – O Substitutivo da Câmara ao Pro-
jeto de Lei do Senado 441, de 2012, vai à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maio-
ria/PMDB – PR) – Concedo a palavra ao Líder do 
PCdoB, no Senado Federal, Senador cearense, Iná-
cio Arruda.

V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero 
cumprimentar todos os aviadores brasileiros que têm 
a responsabilidade, não só de defender o nosso País, 
suas fronteiras e importantes bases instaladas em 
diversos pontos do Brasil, aqueles formados pela Ae-
ronáutica, na Academia da Força Aérea, ao corpo de 
aviadores do próprio Exército, os que atuam na Marinha 
e aos aviadores da aviação civil, que nos conduzem 
por todo nosso território.

Hoje é um dia consagrado aos aviadores e nós 
queremos cumprimentar todos e também cumprimen-
tar aqueles que fazem a Força Aérea Brasileira, es-
pecialmente.

E dentro dessa ideia de confraternizações e co-
memorações, faço um voo até Crateús, terra cearense, 
para cumprimentar toda a população de Crateús por 
ter entre os seus filhos a professora Rosa Ferreira de 
Morais, que no próximo dia 26, sábado, vai completar 
100 anos de idade, cercada por todos os crateuenses 
que a conhecem, sabem da sua trajetória, e das cen-
tenas e centenas de alunos, de amigos.

Ali haverá uma missa, celebrada pelo Arcebispo 
de Teresina, Dom Jacinto, e o lançamento do livro Rosa 
Moraes: um século educando por amor, de Zacharias 
Bezerra e Maria Ionele Teixeira Puster, que teve seus 
mil exemplares, digamos assim, financiados e apoiados 
pela Prefeitura de Crateús, que tem à frente o Prefeito 
Carlos Felipe. Trezentos desses livros serão doados 
para as escolas municipais, para que possamos exa-
minar a trajetória de uma professora que dedicou todo 
carinho, todo amor à formação do povo de Crateús.

A Secretaria Municipal de Cultura, com um gru-
po de ex-alunos, preparou uma programação especial 
para a data. Amostras, concursos e apresentações 
teatrais estão ocorrendo durante toda essa semana 
em sua homenagem. 

D. Rosa foi professora de pessoas ilustres, como o 
Ministro do Tribunal de Contas da União, ex-Constituin-
te, ex-Senador, que liderou o PTB nesta Casa, Valmir 
Campelo. Na Assembléia Legislativa do Ceará, está 
outro aluno seu, o Deputado Hermínio Rezende. Foi 

mestre também de todos os prefeitos mais recentes, 
inclusive do atual, Carlos Felipe, do PCdoB. 

Professora de Português, Religião e Artes Plás-
ticas, sabemos, pela própria trajetória de seus alunos, 
que ela formou cidadãos e cidadãs com valores huma-
nísticos e solidários.

Nascida em 1913, dois anos após Crateús tornar-
-se cidade, D. Rosa desde muito jovem se interessou 
pelas artes plásticas, pelo ensino escolar e pelas ati-
vidades religiosas de solidariedade e de amparo aos 
necessitados. Lecionou por 37 anos no Ginásio Pio 
XII. Escreveu e ensinou dramas, compôs hinos e criou 
grupos de canto.

Em agradecimento à sua contribuição à cidade, o 
Teatro de Crateús recebeu o seu nome. Pintora, retra-
tou em mais de 50 quadros a realidade dos retirantes 
nordestinos, as cheias do Rio Poti, o cotidiano do nosso 
povo. Gosta de afirmar que até hoje lê todos os dias, 
revistas, livros e, em especial, os clássicos, poesias e 
jornais. Mesmo centenária, mantém sua rotina de tra-
balho, com as atividades de corte e costura. Vai à missa 
todos os domingos, e comparece com frequência aos 
eventos culturais, educacionais e sociais da cidade. 

Crateús e o Ceará se orgulham de ter contribu-
ído para a formação de brasileiros e brasileiras res-
ponsáveis e solidários, através da Profª Rosa Ferreira 
de Moraes.

Portanto, meus parabéns a Crateús, ao povo 
crateuense, ao povo cearense, que tem essa distinta 
senhora completando seu centenário e trabalhando 
todos os dias para garantir o êxito não só daqueles 
que nascem em Crateús, mas de todo o povo cearen-
se e brasileiro. 

Sr. Presidente, cumpridas essas homenagens, 
eu me dedico aqui nos minutos que me restam a esta 
batalha que o povo brasileiro, digamos, travou, que foi 
a luta pelo petróleo no Brasil.

Assistimos, nesta segunda-feira, ao leilão de Libra, 
mas é bom fazer uma retrospectiva breve. A batalha 
do petróleo se materializou vitoriosamente para o Bra-
sil em 3 de outubro de 1953, quando se estabeleceu 
o monopólio estatal do petróleo. Criou-se a empresa 
brasileira, a Petróleo Brasileiro S/A, para que ela fosse 
a responsável por cumprir aquela determinação legal, 
que era conduzir a pesquisa, a exploração e o refino 
para que pudéssemos ter esse produto sendo trata-
do no próprio País através de uma empresa estatal, 
a Petrobras.

Ali, digamos, é um marco da nossa história. De 
lá para cá é um processo de luta muito intenso pós-
-constituinte. Diante do ascenso neoliberal no mundo 
inteiro, houve a desregulamentação para todas as 
áreas, e esta área não ficou incólume; ela foi atingida 
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por essa ventania neoliberal que resultou na quebra 
do monopólio estatal do petróleo. Em seguida, outros 
monopólios também caíram e, ao caírem, essas em-
presas, exceto algumas na área de geração de ener-
gia, e a Petrobras não foram privatizadas.

Então, quebrou-se o monopólio e estabeleceu-se 
uma regra de venda do patrimônio intensa no nosso 
País, com resultados adversos ao interesse nacional, 
à nossa soberania, ao nosso progresso e ao nosso 
desenvolvimento. No último instante, depois da quebra 
do monopólio estatal do petróleo, conseguiu-se através 
de uma carta – e me lembro bem disso porque estava 
no Congresso Nacional, na Câmara Federal –; redigiu-
-se um texto praticamente a quatro mãos, entre eles 
Haroldo Lima, constituinte, e o ex-Presidente da Repú-
blica na época da Constituinte, Senador José Sarney, 
que preparou um texto que foi levado ao Presidente 
de então, Fernando Henrique Cardoso, que concordou 
em não vender a Petrobras, embora seu capital tivesse 
sido largamente distribuído entre empresas privadas 
nas várias bolsas deste mundo.

Resultado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é que ali se cravava uma derrota grande aos interes-
ses do Brasil e essa derrota só é reparada, em parte, 
com a nova regulamentação, em que se estabelece o 
modelo de partilha, mantém-se o modelo de conces-
sões para áreas fora do pré-sal e cria-se o modelo de 
partilha para a área do pré-sal. 

Não é uma tarefa pequena. Isso é uma reconquista 
grandiosa. Primeiro, porque a União tem o controle da 
sua riqueza; segundo, porque a Petrobras é a opera-
dora de toda a área do pré-sal e ainda tem que entrar 
com 30% de recursos no negócio. 

Então, não se pode dizer que os interesses na-
cionais, da soberania, do controle dessa riqueza não 
estejam absolutamente garantidos. O esforço é para 
criar os instrumentos gerenciais, comerciais, tecno-
lógicos, que permitam à Petrobras se manter nessa 
vanguarda. Por quê? Porque ela não só precisa parti-
cipar de todos os leiloes, entrando com 30%, no míni-
mo – nesse entrou com 40% –, como é a operadora de 
todo o pré-sal e precisa ter meios, precisa ter recursos 
para garantir não só a participação em leilões, como 
também garantir a sua participação como operadora 
de todo o sistema. 

Não é uma tarefa pequena. A Petrobras nasceu 
dessa vontade política do povo brasileiro e agora tem 
esse novo desafio – desafio gigantesco. O desafio 
da Petrobras é do tamanho ou maior do que o cam-
po de Libra. Por isso a gente precisa dar a dimensão 
do que aconteceu: é outro fato histórico que estamos 
presenciando.

Colado a esse fato histórico do leilão de Libra, com 
essas bases de preservação do interesse nacional, da 
soberania, da participação da maior empresa brasileira, 
operadora, com 30% do mínimo, e a capacidade que 
demonstrou o Brasil de atrair capital externo em todas 
as frentes, o que foi uma grande e habilidosa sacada 
de trabalhar. O fato de ter sido apenas um que parti-
cipou do leilão foi questionado em mil cantos, só que 
este um que participou do leilão foi, nada mais nada 
menos, do que a Petrobras com 40%; duas empresas 
chinesas estatais, cada um com 10%, totalizando 20% 
portanto; a Total, uma grande empresa francesa, que 
também tem participação do governo francês, com 
20%, e a Shell, com 20%. Por este lado, não pode ha-
ver questionamento e, pelo outro, muito menos pode 
haver algum questionamento.

Qual a outra grande perspicácia que trabalha-
mos aqui? Não foi uma coisa fácil, porque iniciamos 
discutindo essa questão dos recursos do Fundo So-
cial do Pré-Sal, de royalties para educação ainda na 
discussão do marco regulatório, ainda na presidência 
do Presidente Lula.

É bom lembrar – e, como autor, tenho obrigação 
de fazê-lo – que aprovamos uma emenda subscrita 
por mim, pelo Senador Valadares e pela Senadora 
Fátima Cleide, que foi aprovada aqui no Senado; em 
seguida, foi aprovada na Câmara. Infelizmente, por 
incompreensão de natureza – vamos trabalhar com 
a boa-fé – puramente econômica, o Governo vetou 
essa emenda. E esse debate voltou para o Congresso 
Nacional. Finalmente, depois de idas e vindas, numa 
medida provisória que o Governo começou contra a 
mudança na Câmara, o Senado votou, digamos assim, 
com a posição, majoritariamente, que parecia ser do 
Governo, voltou para a Câmara; a Câmara rejeitou a 
posição do Senado, corrigindo a posição em relação 
à Câmara e o Governo considerou que foi um fato ex-
traordinário o que a Câmara fez.

Por sorte, votamos aqui uma parte dos Senadores 
com o texto que veio da Câmara de também repartir o 
Fundo Social do Pré-Sal, no período de 10 anos, com 
uma destinação para a educação; e, no caso dos royal-
ties, 75% para educação e 25% para saúde.

Então, nós vamos buscando colar essa riqueza 
na preparação do futuro, que é o investimento mais 
massivo na educação brasileira, na formação do povo 
brasileiro em todas as frentes, desde educação infantil 
ao ensino fundamental, médio, técnico, universitário e 
também investimento em ciência e tecnologia. É uma 
fonte importante, boa, mais permanente, e vai durar um 
tempo ainda no nosso mundo essa fonte como sendo 
uma daquelas com capacidade de oferecer recursos 
adequados ao nosso País. 
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O Governo estima, deve ter cálculos e com muita 
razão, não só o bônus de R$15 bilhões... Para se ter 
uma idéia, é bom a gente pensar que a venda da Vale 
do Rio Doce foi por R$3 bilhões e só de bônus no Pré-
-sal tivemos R$15 bilhões. Não foi a venda da Petro-
bras, foi o bônus do leilão de Libra que custou R$15 
bilhões. Tem um potencial de gerar R$270 bilhões em 
royalties e R$736 bilhões a título de excedente de óleo 
sob o regime de partilha nos próximos 35 anos. Isso 
possibilita uma geração de empregos sem precedente 
nessa área de petróleo e gás. 

Só Libra, fora Franco, que já está sendo explorado 
pela Petrobras, mas só Libra precisará de 80 barcos 
de apoio. Oitenta barcos de apoio! Nós precisamos – 
infelizmente não conseguimos colocar um estaleiro no 
Ceará –, mas vamos, pelo menos, ter que triplicar a 
produção dos estaleiros que estão instalados em Per-
nambuco, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, 
sem falar no Rio de Janeiro, que já tem uma frente de 
construção de barcos mais antiga e com possibilida-
de de crescer ainda mais. Só na área dos estaleiros, 
vamos ter que receber uma oferta de produção de 80 
barcos de apoio, mais 18 sondas para a exploração 
do petróleo em Libra. É algo que não temos condições 
ainda de dimensionar, o impacto e a exigência para 
esse consórcio ter os meios adequados para fazer valer 
essa produção de petróleo a partir da construção de 
um ambiente que permita essa exploração com tantas 
condicionantes.

É muito importante termos essa dimensão, ter-
mos a ideia de que – eu assisti aqui aos discursos de 
colegas meus, todos que considero de boa-fé na sua 
atuação – mas da oposição. 

O leilão, a rigor, foi um êxito, mesmo que o deba-
te sobre a questão da soberania, da questão nacional 
tenha sido elevado a um patamar de qualidade que 
eu considero positivo, que demonstra um alerta, uma 
sintonia de que setores estão preocupados se esse 
tipo de negócio não vai ferir a nossa soberania. Isso é 
muito, muito importante. 

O meu Partido mesmo fez uma nota de preo-
cupação, não contrário ao leilão, mesmo porque nós 
ajudamos, através do ex-Diretor da Agência Nacional 
de Petróleo, a assentar as bases do novo marco regu-
latório, que saía da questão puramente de concessões 
para incluir também o processo de partilha mais van-
tajoso para o nosso País, tendo em conta o interesse 
de preservar a soberania brasileira. Então, é muito 
importante que estejamos vigilantes. 

Mas, vale ressaltar que se opuseram e criaram 
um mecanismo de debate restritivo os opositores, en-
tre eles os candidatos a Presidente da República. Os 
pré-candidatos atuais se opuseram, tanto no campo 

mais conservador, no caso do nosso colega Senador 
Aécio Neves, que discursou sobre o tema ontem aqui, 
no Plenário do Senado Federal, e também do ex-Mi-
nistro e ex-Senador da República e Deputado Federal 
José Serra, ex-Governador do Estado de São Paulo e 
ex-Prefeito também da cidade São Paulo. Também fir-
maram posição o nosso amigo e aliado – porque somos 
aliados no Estado de Pernambuco e aliados do PSB, 
em vários locais do Brasil –, também pré-candidato 
a Presidente da República, o Governador Eduardo 
Campos e a ex-Ministra e ex-Senadora Marina Silva. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Eu considero que essas observações são mais 

do que justas, tendo em conta a posição oposicionis-
ta, mas é muito importante nós examinarmos o passo 
que o Brasil está oferecendo ao nosso povo, através 
do seu Governo, e também para o mundo, porque não 
se trata de uma província petrolífera qualquer. É um 
campo gigantesco e para que esse petróleo possa sair 
dali e ajudar o Brasil, é necessário um esforço da mes-
ma monta do tamanho do poço, digamos assim, um 
esforço que exige compreensão conjunta, que envolve 
a soberania. Então esse interesse não é de governo; 
esse interesse é...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – também da Oposição. Não pode – vou 
concluir, Sr. Presidente –, haver restrição só porque é 
este Governo.

Eu lembro que passei boa parte da minha vida 
legislativa na oposição, mas a quantas questões e ma-
térias eu votei, no Congresso Nacional, favoravelmen-
te ao Governo porque ali estava presente o interesse 
nacional, da nossa soberania, e os direitos do povo do 
nosso País, e eu via ali a nossa preservação. Por isso, 
votamos em muitas matérias que vieram do Governo 
quando éramos da Oposição. 

É preciso também que haja uma reflexão muito 
maior, porque o passo que foi dado ontem é um pas-
so importante para o Brasil, é um passaporte para o 
futuro, como disse a nossa Presidente, e o povo tem 
que se agarrar também a esse pensamento, a essa 
capacidade...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... que vai tendo o Brasil de dar passos 
mais largos, mais ousados, de enfrentar os obstácu-
los, de não ter receio, de não ter temor. O que vale é 
termos o projeto em nossa mão, é termos firmeza na 
condução do nosso projeto, e – disso tenho convicção 
– a Presidente Dilma tem. Ela tem esse comando. Ela 
tem convicção, ela tem compreensão da importância e 
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do papel de empresas como a Petrobras, para condu-
zir com êxito, com sucesso, a exploração do petróleo 
na camada do pré-sal.

Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer esse re-
gistro em nome do meu Partido, porque considero muito 
importante o fato ocorrido na segunda-feira passada. 

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Passo a palavra ao Sena-
dor Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Senador Osvaldo.

Hoje é um dia muito especial para mim como 
Parlamentar, Senador da República, como Relator 
das propostas de emenda à Constituição que têm por 
objetivo acabar, ou diminuir, o voto secreto no âmbito 
do Congresso Nacional, no âmbito das assembleias 
legislativas e, também, das câmaras de vereadores.

Aprovamos, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado, relatório de minha autoria que mantém 
integralmente a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 43, que veio da Câmara dos Deputados, e, por con-
sequência, mantém integralmente também o texto da 
PEC 20, por mais que esta rejeitada, porque ambas 
tratam do mesmo assunto, e, regimentalmente, tem 
preferência aquela que já voltou. 

Vim fazer aqui uma referência especial ao Se-
nador Paulo Paim, que tem, como grande baluarte, 
a luta pelo fim do voto secreto, inclusive sendo autor 
da PEC nº 20 do Senado. Agora, vem ao plenário. O 
Senador Presidente Renan Calheiros disse hoje que 
deve pautar para os próximos dias, e nós esperamos 
que possamos, de vez, acabar com o voto secreto.

Mas, Senador, eu vou falar sobre outro tema...
Um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) 

– Senador Sérgio Souza, não há como não lhe fazer um 
aparte. Eu acompanhei o debate de hoje, do início ao 
fim. O seu relatório, como eu disse da tribuna, quando 
eu abri a sessão hoje à tarde, limpo, claro, transparen-
te, com convicção, com muita clareza. V. Exª chegou a 
dizer lá, e disse aqui também, que hoje foi uma sessão 
histórica, nós não podíamos perder o momento, estou 
repetindo as suas palavras, de garantir essa transpa-
rência absoluta da posição de cada Parlamentar. V. Exª 
sabe, citou, eu sou de fato um entusiasta da questão 
do fim do voto secreto. Percebi que a maioria daqueles 
que tinha uma posição contrária – eu estava assistin-

do pela TV – estavam constrangidos. Eu sentia. Não 
havia convicção, porque como você explica que você 
tem medo ou tem receio – vamos usar o termo receio, 
eu não gosto do termo medo – de mostrar o seu voto 
ou para uma autoridade, ou para o Executivo, ou para 
a Base? E V. Exª foi feliz quando disse.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Agora, a população vai saber como cada um 
vota de verdade. Não é mais de mentirinha, porque eu 
digo que voto assim e – desculpe-me a expressão – 
voto assado. Agora não, agora é pagar para ver, e va-
mos ouvir o que a população vai dizer quando alguém 
aqui votar um projeto que estiver totalmente impopular. 
Mas isso é democracia, isso é liberdade. É muito bom 
ver que o País chegou a esse estágio. Eu não quero 
ocupar mais o seu tempo, eu só quero cumprimentá-
-lo. V. Exª tomou a decisão correta. V. Exª teria errado 
– permita-me que eu diga isto, com a autoridade de 
autor da PEC nº 20 – se V. Exª dissesse: “Não, vou 
aprovar a do Paim, porque é nosso Senador e pá, pá, 
pá”. Não. V. Exª não precisou nem me dar explicação, 
V. Exª sabia da minha posição: vamos aprovar a que 
vem da Câmara, que é igual à PEC nº 20, do Senador 
Paim – V. Exª aqui esclareceu, a tese é a mesma –, 
porque essa foi votada lá em dois turnos, e, votando 
esta aqui em dois turnos, acabou.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Já vai à promulgação.

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Promulga-se. E o País vai ganhar o fim do voto 
secreto. Parabéns a V. Exª. Tenho orgulho de V. Exª, 
um Senador – eu diria vizinho do meu Estado – lá da 
Região Sul ser o Relator, com esse belíssimo relató-
rio, corajoso, corajoso, de acabar com o voto secreto. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Paim. Na verdade, o seu 
Estado está dentro do meu – inclusive de gremistas 
e de torcedores do Inter. Há uma região do Paraná, o 
sudoeste e o oeste, colonizada por centenas de mi-
lhares de gaúchos ou de descendentes de gaúchos. 
Obrigado, Senador Paim. 

O assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, 
além de fazer essa referência com relação à impor-
tância de avançarmos nessa proposta de emenda à 
Constituição que acaba com o voto secreto, é o custo 
Brasil. O Brasil é um dos países mais caros do mundo, 
por várias razões, seja pelo alto índice de corrupção, 
seja pela burocracia excessiva, seja pela alta carga 
tributária, mas o é, de maneira muito explícita, pela 
ineficiência dos modais de transporte. É sobre modais 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 75433 

de transporte que vou falar hoje com os telespectado-
res da TV Senado, com os ouvintes da Rádio Senado, 
com todos os brasileiros e as brasileiras.

Hoje, pela manhã, na Comissão de Infraestrutu-
ra do Senado Federal, houve uma audiência pública 
com a participação da Ministra Chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, que tenho a honra de substituir aqui, 
no Senado Federal, para debater o programa de con-
cessões e investimentos federais nesses modais de 
transporte, ou seja, rodovias, cabotagens, aeroportos. 
A audiência foi extremamente produtiva e esclarece-
dora, e a Ministra Gleisi merece o reconhecimento 
pelo excelente trabalho que vem desempenhando na 
condução do processo de otimização dos modais de 
transporte e logística nacional. Recebeu elogios de 
vários Senadores de diversos partidos que inclusive 
faziam referências aos investimentos que o Governo 
vem fazendo em seus Estados.

As informações apresentadas são alvissareiras 
e merecem registro. Afinal, depois de tantos anos de 
pouca evolução na infraestrutura de transporte na-
cional, sobretudo, no planejamento e na integração, 
a Presidente Dilma apresenta ao País soluções que 
poderão, nos próximos cinco anos, transformar signi-
ficativamente a realidade do Brasil.

Os projetos em andamento e o volume de inves-
timentos envolvidos são expressivos.

A retomada do planejamento em logística se deu 
a partir da integração de duas ações de planejamen-
to do Governo Federal nos últimos dois anos: o Plano 
Nacional de Logística de Transportes (PNLT) e o Plano 
Nacional de Logística Portuária.

A junção dos dois resultou no PIL, que é o Plano 
de Investimentos em Logística, ação complementar ao 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O PIL busca promover o planejamento integrado 
dos sistemas de transportes e articulação com as ca-
deias produtivas através da atração de investimentos 
privados, da qualidade dos serviços e da diminuição 
do custo logístico.

Foram anunciados pela Ministra Gleisi Hoffmann 
investimentos da ordem de R$213 bilhões, sendo R$52 
bilhões em rodovias; R$99 bilhões em ferrovias; R$54 
bilhões em portos; e R$8,7 bilhões em aeroportos, no 
caso de concessões.

Além disso, o Governo Federal tem investido, 
através do PAC e de outros programas, recursos subs-
tanciais na construção de novos aeroportos, porque 
somente três deles foram concedidos até agora. A 
concessão de outros dois está prevista e pelo menos 
uma dezena de aeroportos estão sendo refeitos, re-
construídos, ampliados no Brasil.

Não é diferente no setor rodoviário, em que os 
investimentos do Governo Federal são da ordem de 
bilhões de reais, sendo todos recursos públicos do 
Governo.

Mas, voltando ao tema concessões, foram des-
tacados no novo modelo de concessão de rodovias 
os seguintes desafios: realização de investimentos 
urgentes para melhora da logística – nos primeiros 
cinco anos, serão as duplicações; tarifas socialmente 
aceitas – leilões realizados pela menor tarifa de pedá-
gio e cobrança a partir da conclusão de pelo menos 
10% das duplicações; e rentabilidade atrativa para o 
investidor – com TIR de, aproximadamente, 7,2% ao 
ano ao longo de 30 anos. Isso é muito importante, Se-
nador Osvaldo. 

Nós temos dois modelos de concessões de ro-
dovias no Brasil, um deles implantado na década de 
90, que privilegiou tão somente a tarifa, e não os in-
vestimentos nas rodovias e não a diminuição do custo 
Brasil, ou seja, a otimização do setor produtivo. 

Não me canso de dizer que o meu Estado, o 
Estado do Paraná, possui as tarifas de pedágio mais 
caras do mundo, levando-se em consideração a distân-
cia entre praças de pedágio, a ineficiência da rodovia 
que, na grande parte da malha, é rodovia simples e o 
valor da tarifa.

Mas, voltando às atuais concessões, até o mo-
mento, nas concessões rodoviárias foi licitado, em me-
ados de setembro, o trecho da BR-050, com 42,38% 
de deságio em relação ao teto da tarifa. Estão mar-
cados leilões de dois outros trechos rodoviários: o da 
BR-163, no Mato Grosso, para o dia 27 de novembro, 
cujo teto da tarifa para 100km é R$5,50 – no Paraná, 
a tarifa é para 50km e gira em torno de R$9,00, para 
termos isso como comparação –; e também o da BR-
060, cujo leilão será no dia 04 de dezembro, com ta-
rifa teto de R$5,94 para cada 100km. Perspectivas de 
leilões em dezembro para a BR-163, no Mato Grosso 
do Sul, e em janeiro para BR-040, que corta, inclusive, 
o Centro-Oeste.

A retomada do transporte ferroviário, tão impor-
tante, tão adequado, tão racional, tão demandado pela 
sociedade, está em curso, porém enfrenta alguns pro-
blemas estruturais pelo desuso de tantos anos. 

A malha ferroviária instalada no Brasil tem mais 
de 100 anos, foi construída ainda na época do Império, 
por D. Pedro – por exemplo, a ferrovia que liga Curitiba 
a Paranaguá, um dos maiores portos do Brasil e do 
mundo, foi construída, com picareta e com enxadão, 
no século XIX.

Mas, Sr. Presidente, infraestrutura moderna, res-
trita a poucos corredores dedicados hoje ao minério 
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de ferro; os demais trechos são ineficientes, inclusive 
grande parte deles em bitola estreita.

Dois terços de toda a malha ferroviária construí-
da no século passado, ou no século XIX, não são ex-
plorados. Construímos muitas ferrovias no Brasil, mas 
abandonamos 2/3 delas nos últimos anos, nas últimas 
décadas, especialmente. Hoje, 19 dos 30 mil km são 
inoperantes, ou não operados. 

Trata-se de trechos construídos, como disse, há 
mais de 100 anos que não passaram por nenhuma 
modernização. 

Por isso, Sr. Presidente, os serviços atuais ope-
ram com defasagem tecnológica, com equipamentos 
envelhecidos e de baixo padrão de produtividade. Os 
preços são formados com pressão sobre a demanda 
e a oferta limitada num ambiente monopolista, que, 
muitas vezes, tem como base o preço rodoviário.

O novo modelo de concessão ferroviária prevê 
o acesso aberto com separação entre quem gera a 
infraestrutura e quem faz a operação do transporte 
ferroviário.

O concessionário constrói e mantém a infraes-
trutura; e o operador compra a capacidade e opera o 
transporte.

A Valec, empresa brasileira para esta finalidade, 
compra do concessionário a capacidade de transpor-
te da ferrovia e revende aos diversos operadores que 
utilizarão essa ferrovia.

O novo modelo proporciona a integração nacional 
da malha e estimula maior concorrência e utilização 
das ferrovias, pois qualquer operador pode atuar em 
todas as ferrovias, impulsionando a concorrência que 
tende a reduzir os preços praticados, inclusive, com a 
construção de novas ferrovias reduziríamos também 
o tempo do transporte, já que faremos ferrovias mo-
dernas e eficientes.

O investimento total estimado soma R$99,6 bi-
lhões, com tempo de cinco anos para construção e 
prazo de 35 anos de concessão, com Taxa de Retorno 
de 8,5% ao ano. 

A relação das ferrovias, Sr. Presidente, também 
chega ao Paraná, onde várias delas serão construí-
das: a Leste-Oeste vem do Mato Grosso do Sul, en-
trando por Guaíra, passando por Toledo e Cascavel, 
otimizando a Ferroeste, que vai até Guarapuava. Uma 
nova ferrovia vai até o Porto de Paranaguá, com um 
ramal ferroviário ao Pontal do Paraná. 

A Norte-Sul cortará o Paraná pelo meio. O Tron-
co Norte, ou a conhecida Ferrovia Mayrink, vem pelas 
grandes regiões consumidoras de São Paulo. Também 
cortará a parte sul do Estado do Paraná, entrando por 
São Paulo e indo em direção ao Porto de Rio Grande. 

Sr. Presidente, no que diz respeito aos portos, 
havia restrições a portos privados, a partir da exigên-
cia de carga própria nos TUPs, além do fechamento 
de mercado nos portos públicos em decorrência das 
dificuldades de licitações. Em dez anos, houve apenas 
11 licitações, com muitos questionamentos jurídicos e 
portos pouco eficientes.

A Lei nº 12.815, oriunda da MP dos Portos, re-
presentou um grande avanço, estabelecendo um novo 
marco regulatório para o setor. Estão previsto R$54,6 
bilhões de investimentos no PIL dos Portos. Já existem 
R$10 bilhões de investimentos em TUPs em processo 
de autorização; R$5,7 bilhões de investimentos com 
editais e estudos dos arrendamentos entregues ao 
TCU nos Portos de Santos e no Pará; R$4,7 bilhões 
em investimentos em Paranaguá, Porto do Paraná – 
meu Estado, Estado que represento aqui no Senado 
Federal –, e na Bahia e São Sebastião, cujos editais e 
estudos dos arrendamentos estão em consulta pública 
que termina na próxima sexta-feira. Depois de colhi-
das, as informações serão encaminhadas, ainda, ao 
Tribunal de Contas da União. 

Depois, construído o edital, serão abertos os lei-
lões. Vamos leiloar dezenas de novos terminais. Nos 
últimos dez anos houve, houve 11; nós vamos licitar 
dezenas ainda este ano.

Finalmente, no setor aeroportuário, já foram pro-
movidas as concessões dos aeroportos de Brasília, Vi-
racopos e Guarulhos, além de outras obras que estão 
em andamento nesses aeroportos. Vale registrar que 
somente a outorga fixa anual dos três gerará em torno 
de R$1,1 bilhão para ser usado no sistema aeropor-
tuário brasileiro, especialmente naqueles aeroportos 
que permanecem sob a responsabilidade da Infraero, 
por serem essenciais para a população, porém não 
sustentáveis do ponto de vista econômico.

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Além desses investimentos próprios da con-
cessão, são dezenas de aeroportos que estão sendo 
reconstruídos ou ampliados no Brasil. Há exemplos, 
no Estado do Paraná, do aeroporto Afonso Penna, 
em Curitiba; do aeroporto de Foz do Iguaçu, aonde a 
Presidente Dilma deve ir, ainda este ano, participar de 
uma inauguração; do aeroporto de Cascavel; do ae-
roporto de Londrina; e também aeroportos regionais 
– quinze cidades serão beneficiadas no meu Estado. 
Os próximos aeroportos que serão licitados são o Ga-
leão e Confins.

Fica evidente, Sr. Presidente, o grande salto de 
qualidade e quantidade na oferta da infraestrutura lo-
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gística que o Brasil experimentará a partir do Programa 
de Investimentos em Logística (PIL).

Parabenizo a Presidente Dilma Rousseff...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – ...e parabenizo a Ministra Gleisi Hoffmann pela 
dedicação, pelo trabalho em torno de algo tão impor-
tante para o futuro da produção nacional, tão impor-
tante para nós reduzirmos o tão famigerado custo Bra-
sil. Sr. Presidente, ainda há muitos desafios a serem 
enfrentados, mas o caminho para solucioná-los está 
desenhado pelo Governo Federal.

Eu quero aqui, mais uma vez, dizer da minha 
satisfação de estar no Parlamento brasileiro como 
Senador da República do Estado do Paraná, um dos 
grandes Estados produtores deste País e que sofre 
na carne o déficit da infraestrutura nacional, que au-
menta radicalmente o custo Brasil – como é o Estado 
de V. Exa, Senador Osvaldo, o Estado do Mato Grosso.

Temos que enaltecer programas como esse, que 
vão otimizar os modais de transporte, sejam ferrovias, 
rodovias, sejam aeroportos ou portos otimizados que 
teremos a partir desse programa tão belo, construído 
pela Presidente Dilma Rousseff e conduzido pela Mi-
nistra Gleisi Hoffmann e por tantos outros Ministros 
que integram esse programa. 

Obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, pela Lide-
rança, Senador Walter Pinheiro, que permutou com o 
Senador Paulo Paim.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente; Srªs e Srs. Senadores, nossos telespecta-
dores desta noite de nossa querida TV Senado, quero, 
neste momento de meu pronunciamento, falar acerca 
do crescimento da economia no Estado da Bahia. 

Todas as vezes que falamos de crescimento de 
PIB... E o Senador Armando Monteiro poderíamos di-
zer que é um especialista nisso, por ter sua vida, sua 
atividade vinculada exatamente a um dos setores im-
portantíssimos da indústria e, particularmente, Senador 
Armando Monteiro, a um segmento fundamental – e, 
nesse caso específico, quando me refiro à Bahia, um 
dos setores preponderantes e, diria mais, decisivo para 
o crescimento do PIB, que foi exatamente a indústria 
de transformação na Bahia.

Mas falar de PIB e crescimento é muito comum 
que falemos de forma fria e falemos dos números, 
como se eles brotassem do nada, como se os núme-
ros chegassem por geração espontânea, como se os 

números caíssem das nuvens – aliás, em nuvem, hoje, 
até há muitos dados, não sei se eles caem; alguns até 
espionam, mas não sei se eles chegam a despencar 
das nuvens, para chegarem aqui à chamada estatís-
tica para a leitura de como cresceu ou não cresceu 
uma economia.

A Bahia, no primeiro semestre, teve um cresci-
mento de 3.3%. Portanto, a Bahia cresceu mais do 
que o dado apresentado recentemente do crescimento 
da economia nacional, que é de 2.6%, o indicador de 
crescimento do nosso Brasil. 

Mas volto a insistir, Senador Armando, que é fá-
cil chegar e fazer a leitura final de 3,3%. Por que isso 
aconteceu? Aí é fundamental a gente falar exatamente 
das atitudes, das iniciativas, do planejamento, da de-
cisão arrojada, da coragem de apostar, por exemplo, 
num viés de administração e de intervenção para de-
senvolvimento de um Estado.

Portanto, a Bahia, mesmo tendo sofrido, ao lon-
go dos anos, um processo, eu diria, de abandono da 
sua estrutura logística, chega a esse patamar exata-
mente pela coragem que teve o Governador Jaques 
Wagner de apontar uma linha de desconcentração da 
nossa economia.

A nossa economia, Senador Armando Monteiro, 
no Estado da Bahia, passou a vida inteira dependente 
de... Não vou falar que era dependente de samba de 
uma nota só, porque havia outra nota também, então 
não era só petróleo, pois era petróleo e a parte quími-
ca e petroquímica. Somando esses dois setores, nós 
poderíamos falar de algo em torno de 35% da econo-
mia baiana a incidência da química e petroquímica e 
do setor de petróleo. Se olharmos direitinho, a gente 
termina podendo falar de um setor só, porque todo o 
resultado da indústria de petróleo se materializa na 
indústria química, na indústria de transformação, no 
refino e no processo químico, na sua essência, na sua 
natureza, para a utilização principalmente de outras 
partes que compõem o petróleo que não só o combus-
tível. Mas mesmo o combustível também é combustível 
preponderante na indústria química e petroquímica. 
Portanto, a decisão do Governador Jaques Wagner, a 
ousadia nessa política de atração de outros vetores de 
desenvolvimento, sem abandonar a indústria química 
e petroquímica...

Agora, por exemplo, o Governador Jaques Wag-
ner, no retorno de uma viagem à Alemanha, anuncia 
a ampliação de unidades no Polo Petroquímico de 
Camaçari por grandes empresas. Antes de ir para a 
Alemanha, ele já tinha sido anunciado o investimen-
to de mais de R$1 bilhão na Bahia por uma grande 
empresa do ramo de química e petroquímica, a Basf. 
Agora, outros setores, inclusive associados pelo mun-
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do afora, como é o caso da Braskem, já anunciam um 
investimento, que o Governador Jaques Wagner, no 
seu retorno, já verbalizava, em números, de algo em 
torno de R$600 milhões.

Portanto, não é o abandono de uma vertente, mas 
a ampliação e a diversificação da economia baiana.

No setor mineral, por exemplo, nós estamos fa-
lando do investimento de mais de R$50 bilhões para 
os próximos dez anos. É estrondoso como cresce o 
setor mineral no Estado da Bahia, não só ali na área 
do sudoeste baiano, mas também em outras regiões. 

Hoje, inclusive, na Bahia, na região de Maracás, 
há a ativação de uma unidade de vanádio, importante 
mineral para utilização até mesmo na área de saúde. 
Nós temos outra parte fundamental, as terras-raras, 
ali no oeste baiano, que já foi motivo de disputa pelo 
mundo afora para extração de tálio, de escândio. Por-
tanto, estou falando de terras raras que, se somadas ou 
processadas, meu caro Paulo Paim, poderiam resultar 
numa mistura tão importante que eu poderia dizer que 
seria uma liga que será mais leve do que o alumínio e 
mais resistente do que o aço. 

Portanto, há essa expansão e essa coragem do 
Governador Jaques Wagner de apostar num investi-
mento para desenvolver localmente, olhando o Estado 
da Bahia como um todo e não como só uma região. 

É fácil fazer investimento na Meca, na região 
metropolitana, é fácil falar, por exemplo, em agregar 
diversas indústrias ao pólo petroquímico daquela região 
metropolitana, aproveitar as potencialidades, aprovei-
tar a proximidade com o Porto de Aratu, aproveitar a 
proximidade com as rotas de saída para escoamento 
da produção.

Portanto, o Governador Jaques Wagner apostou 
na diversificação. 

Além dessas questões, há outra aposta decisiva 
do Governo do Estado no sentido de melhorar a nossa 
malha de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuá-
ria, aeroportuária, hidroviária... Portanto, o desafio de 
lutar aqui em nível nacional. E é importante salientar a 
participação da Bancada Federal na questão da Fer-
rovia Oeste-Leste, que estava fora, que foi decisiva a 
participação do Governador Jaques Wagner e da nossa 
Bancada, aqui, no plano federal, para que pudéssemos 
botar na ordem do dia essa estrada, uma estrada de 
ferro pensada há muitos anos.

Baiano por adoção, mineiro de nascimento, Vasco 
Neto, que foi Deputado no Congresso Nacional, teve 
a oportunidade de, na década de 60, falar desse tra-
jeto do Atlântico ao Pacífico, saindo do sul da Bahia e 
chegando a Porto Bayóvar, no Peru, como alternativa. 
Na FIOL, nós conseguimos fazer ali do Tocantins para 
a Bahia. Estamos no trecho de Barreiras até Ilhéus.

É óbvio que toda ferrovia precisa desaguar em 
algum lugar. Para isso, foi decisiva, mais uma vez, a 
cobrança do Governador Jaques Wagner junto ao Go-
verno Federal para investimento no Porto Sul, crian-
do mais uma oportunidade para essa ligação tanto 
do ponto de vista de atração, ou seja, da chegada de 
produtos, quanto para a exportação de toda a nossa 
produção no Estado da Bahia. Não só para exportar 
commodities, mas, principalmente, para chegar a esse 
desafio de termos oportunidade de exportar produtos 
com valor agregado, que geram emprego localmente.

A chegada do Porto Sul é também um estímulo 
para a retomada principalmente da indústria a partir do 
cacau, para a produção do chocolate naquela região 
sul. As potencialidades em toda aquela região, com a 
chegada, agora, da Universidade do Sul, com sede na 
cidade de Itabuna e suas barracas estendidas até Tei-
xeira, Porto Seguro, ampliando, de uma vez por todas, 
a chamada porta do saber, a perspectiva de investir 
cada vez mais no conhecimento para chegar à ciência 
aplicada, o que já faz hoje a nossa boa Universidade 
de Santa Cruz, que é a universidade estadual cravada 
entre Itabuna e Ilhéus.

Mas o desafio para chegar a esse número não 
pára aí. Há ousadia do Estado da Bahia em apostar 
na energia que vem do vento. O sertanejo, Senador 
Armando Monteiro, o sertanejo do nosso querido Es-
tado da Bahia e do Estado de V. Exª, Pernambuco, o 
sertanejo já dizia isso sobre o vento muito antes dos 
pesquisadores. 

Meu pai, na roça que ele tinha ali no Lajedo, se 
virava para nós e dizia: quanto mais seco, mais vento. 
É o contrário. A pesquisa mostra que não há mais vento 
quanto mais seco. É o contrário: quando tem vento, o 
vento leva a chuva, e aí vem a seca. 

Mas o sertanejo tinha sabedoria a partir exata-
mente da sua experiência. Para ele, o que ele colhe 
do vento é a secura. É essa a relação direta que tem 
o sertanejo. 

E, portanto, bebendo nessa fonte, ou melhor, 
trafegando, caminhando no vento é que nós chega-
mos a instalar o maior parque, nós vamos ter o maior 
parque da América Latina, o maior parque eólico no 
Estado da Bahia.

Colado a isso, o Governo do Estado adotou uma 
postura firme de atração de investimento da indústria 
eólica. Não só para colher o vento, mas também para 
produzir para colher o vento. Estamos instalando uma 
fábrica, no interior da Bahia, com investimento de R$1 
bilhão, para, na região sudoeste, produzir os aeroge-
radores, para instalar as fábricas que vão também 
processar toda essa estrutura. Há a possibilidade de, 
quem sabe, a gente produzir também as ligas para 
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chegar a todo o aparato que resulta nas palhetas, a 
todo o aparato ou àquilo que resulta nas torres e, prin-
cipalmente, tudo o que, em volta de um aerogerador, 
precisa ser produzido localmente.

Além dessa unidade no interior, nós temos mais 
quatro unidades de produção na área de energia eólica 
sendo instaladas na Região Metropolitana de Salva-
dor. Portanto, colhendo do vento o desenvolvimento, 
buscando no vento a possibilidade efetiva de promover 
a entrega da energia e, ao mesmo tempo, colhendo 
para a economia. 

Há, também, uma ousadia por parte do nosso 
Estado. O nosso Governador apostou na possibili-
dade de apontar, cada vez mais, para o caminho da 
inovação e, numa luta árdua, implantamos o parque 
tecnológico em Salvador, que completou um ano, com 
40 empresas já operando no parque hoje, e, em uma 
parceria significativa com o Sistema S, nós temos na 
Bahia o maior, um dos melhores laboratórios, um dos 
melhores centros de pesquisa e desenvolvimento do 
Brasil, o nosso Cimatec. 

E demos, recentemente, Senador Armando Mon-
teiro, mais um passo ousado, a instalação de um su-
percomputador, o maior da América Latina. Mas eu não 
estou falando em um supercomputador como quem fala 
de um equipamento. Na minha época, quando eu entrei 
no Sistema Telebrás, com meus 19 anos, os compu-
tadores tomavam salas inteiras, porque nós tínhamos 
que ter equipamentos enormes para processar dados. 
Eu estou falando de um supercomputador não porque 
ele seja um bicho enorme fisicamente, mas pela sua 
grande capacidade de processar e ajudar na pesqui-
sa. Eu estou falando que nós ganhamos um grande 
laboratório, que chamamos de supercomputador, numa 
parceria com a British Gás e com a ANP. Mas nós não 
vamos fazer só pesquisa na área de petróleo e gás, 
porque vamos invadir a área fundamental da biotec-
nologia para tratar dessa questão da saúde. 

É de um brasileiro, baiano, o companheiro Cláudio 
Joazeiro, uma das maiores pesquisas para identificar 
porque uma célula degenera e chega ao mal de Al-
zheimer. Um jovem que saiu de Salvador aos 18 anos 
para fazer Biologia na USP, que estava em San Diego 
aos 22 e que hoje é professor do doutorado é uns dos 
50 maiores pesquisadores desse mundo. Portanto, nós 
queremos pegar isso, quem sabe até repatriar o nosso 
querido Claudio Joazeiro, mas precisamos beber nessa 
fonte, junto com a Fiocruz, junto com outras institui-
ções, precisamos usar esse nosso grande laborató-
rio supercomputador para avançar nas pesquisas de 
biotec, para avançar nas pesquisas sobre mobilidade, 
para avançar nas pesquisas para introduzir inovação 

em todas as etapas da vida, desde a produção até a 
logística, para saída daquilo que se produz.

Portanto, para chegar ao PIB de 3,3% é preciso 
ousadia para inovar, coragem para desenvolver. Esse 
é um desafio enorme e assim nós fizemos no Estado 
da Bahia.

É fundamental também lembrar que foi com essa 
ousadia que o Governador Jaques Wagner apostou 
na possibilidade efetiva de encontrar outra vertente 
da Bahia: a agricultura. Temos, hoje, uma das grandes 
áreas de produção de leite, feita por uma das maiores 
cooperativas do mundo, da Nova Zelândia. Segundo os 
próprios donos dessa cooperativa, uma das maiores 
do mundo – não é só uma grande marca, mas uma 
cooperativa –, ali, em Jaborandi, no oeste baiano, sua 
produção é superior à da Nova Zelândia. 

Fizemos todo tipo de avanço para ir ao encontro 
dessa vocação do oeste, para ir ao encontro da voca-
ção na região do sisal, para ir ao encontro da voca-
ção para plantar uva e, quem sabe, produzir vinho na 
região de Morro do Chapéu. Na boa experiência das 
vinícolas pelo mundo afora, onde se produz o bom 
vinho geralmente se planta uma oliveira, de onde se 
extrai o produto principal, o azeite.

Portanto, arriscando isso na Bahia, aproveitando 
em alguns lugares o clima, na velha Bahia. A boa uva 
que dá o bom vinho geralmente vem do solo mais di-
fícil e está lá, estamos fazendo isso. Apostamos efeti-
vamente em fazer investimento na agricultura familiar 
este ano R$1,2 bilhão. Aplicamos durante a seca mais 
de R$260 milhões no Garantia Safra, para garantir con-
cretamente a economia local girando. Não se chega a 
3,3% de crescimento do PIB com geração espontânea, 
tem que ter esforço, tem que ter incentivo.

Do ponto de vista da agricultura de grande por-
te, vamos fazer investimento de R$5 bilhões este ano. 
Apostamos também – vou concluir meu Presidente –, 
Senador Armando Monteiro, no setor automotivo: a 
ampliação da fábrica da Ford, a chegada da Jac Mo-
tors, a conversa com outros setores, a possibilidade 
de se agregar ali naquele entorno. Além da questão 
do setor automotivo na sua essência, a montagem é 
também em Camaçari, na Bahia, a grande unidade de 
design dessa montadora mundial. Portanto, o mesmo 
carro que roda no mundo foi desenvolvido em dois lu-
gares só: na Índia e na Bahia, na cidade de Camaçari.

Então, apostamos nisso. É para essa coragem que 
quero chamar atenção. Foram essas atitudes com infra-
estrutura como a Fiol, metrô, rodovias, mais de 7.000 
Km de rodovias recuperadas! É importante lembrar 
claramente como se fez isso para permitir que tivésse-
mos oportunidade de ganhar escoamento, de apostar 
na melhoria dos nossos portos, no Porto de Salvador, 
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no Porto de Aratu, no Porto de Ilhéus, a chegada do 
Porto Sul, a consolidação da nossa via expressa na 
cidade de Salvador, a esperança dos soteropolitanos, 
dos baianos e dos baianos da região metropolitana, 
de uma vez por todas, para retirar o metrô, que era 
um metrô calça-curta, que nunca funcionou. Em 12 
anos de obras...

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Gover-
no/PT – BA) – ... o metrô não foi para lugar nenhum. 
Agora, não só botar esse metrô para deixar de ser 
calça-curta como também botar o metrô para funcionar 
e, portanto, entregar ao povo baiano mais uma ótima 
obra no que diz respeito à mobilidade.

Então, apostar nisso é apostar exatamente no 
investimento. São 50 bilhões de investimentos para os 
próximos anos; mais de 2 bilhões de investimentos no 
interior apostando nessa indústria.

Volto a dizer, Senador Armando Monteiro, que me 
alegra muito ver a indústria da transformação contribuir 
com 10% para chegarmos nesse PIB.

Por isso, não veio do vento, mas usamos o vento; 
não caiu das nuvens, mas usamos muito a água da 
chuva que veio para a gente conseguir botar a Bahia 
para crescer 3,3% no PIB, muito mais do que o PIB 
nacional.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo 
excelente pronunciamento feito nesta Casa na noite 
de hoje.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim pela 
Liderança do PT.

V. Exª fala como orador, porque havia feito a per-
muta com o Senador que deixou a tribuna.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Osvaldo Sobrinho, Senador Arman-
do Monteiro, eu não tenho como não registrar nesta 
noite a minha satisfação de a CCJ ter aprovado, por 
unanimidade, a proposta do fim do voto secreto. Depois, 
claro, houve destaques que também foram derrubados.

Sr. Presidente, trabalho com essa ideia há cerca 
de 30 anos. Quando era sindicalista, eu questionava 
nos fóruns dos trabalhadores por que o Parlamento 
brasileiro ainda votava secretamente. Não entendia e 
não entendo até hoje.

Eu fiz diversos debates. Lá na CCJ, por duas 
vezes, aprovei o fim do voto secreto na PEC 20 e na 
PEC 50 e, no dia de hoje, eu assisti ao debate, uma 
vez que não sou membro daquela Comissão, embora 

estivesse lá por inúmeras vezes debatendo o tema, e 
sempre aprovamos. Hoje não foi diferente.

Vou dizer, de forma muito respeitosa, que percebia 
que os Senadores que têm visão contrária ao fim do 
voto secreto defendiam, sem nenhuma convicção, com 
grande constrangimento. Eu percebia no olhar deles 
que estavam constrangidos porque é meio inexplicável, 
Sr. Presidente. Como é que o homem público conse-
gue explicar que ele tem receio de votar abertamente?

Eu não quero usar os termos que ouvi lá, até 
termos pesados, de alguns Senadores, inclusive da 
oposição, expressando que o voto secreto é um voto 
covarde, que é falta de coragem. Eu não vou chegar 
nem a usar esses termos, mas digo que percebi que 
havia um receio, um receito da pressão do Executivo, 
mas o que é isso? Onde é que está a independência 
dos Poderes quando no meu voto eu tenho medo da 
outra Casa do lado? Ou receio? O que é isso? Eu ter 
medo de uma autoridade porque aqui votei e a auto-
ridade vai me retaliar lá. Isso não é bangue-bangue, 
não é filme de faroeste, não é coisa nenhuma.

Estamos em uma democracia e cada um tem o 
livre direito até de discordar do meu ponto de vista, 
de dizer que prefere o voto secreto, mas não pelos 
argumentos que eu ouvi, de que eu me dou o direito 
de discordar.

Confesso, Sr. Presidente, que eu queria ver um 
argumento sólido, somente um. É como eu digo sobre 
o fator previdenciário: se alguém tiver um argumento 
sólido do fator previdenciário, eu prometo que eu paro 
de incomodar, como eu estou brigando há treze anos 
para acabar com o fator, mas ainda não consegui.

Mas me mostrem um argumento sólido para 
manter o fator previdenciário, um somente. Pode ser 
economista, pode ser o que for, especialista, articula-
dor. Não existe, Sr. Presidente. O fator previdenciário 
chega a ser criminoso. Eu estou ligando os fatos, claro, 
não é a questão do voto secreto.

Como é que para o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, com o teto em R$30 mil, não há fator, e para 
o peão que ganha R$4 mil há o fator que corta pela 
metade o seu salário. Qual é a explicação para isso? 
Se dissessem: “não vai ter para ninguém”, ainda teria 
o mínimo de discussão. Mas ele é tão perverso que 
eu não quero para ninguém.

O voto secreto é a mesma coisa. Eu não consi-
go ver. Eu ouço os argumentos e fico perplexo, per-
plexo: “Não, mas se um dia um processo meu cair lá, 
eu posso perder...”

O que é isso, meu Deus do céu? Eu não entendo 
mais nada. Eu acho que aqui estou expressando a voz 
das ruas. Porque é assim que a população vê. E não 
tem como a população ver diferente.
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Mas, Sr. Presidente, eu já falei tanto desse tema 
e deixo o pronunciamento que fiz quando eu cheguei 
ao Congresso, como Constituinte, o primeiro pronun-
ciamento, em 22 de fevereiro de 1987.

A Constituição foi escrita entre 1987 e 1988. Foi 
o primeiro discurso que fiz. De lá para cá, apresentei 
emendas e perdi todas. Agora vamos ganhar. Vamos 
ganhar, porque essa emenda que vem da Câmara é 
exatamente igual àquela em que nós defendemos o 
mérito ao longo das nossas vidas.

Então, eu estou muito animado porque, na se-
mana que vem, na próxima terça-feira ou quarta-feira, 
parece que é na quarta-feira, o Presidente Renan já 
anuncia que nós vamos votar, de uma vez por todas, 
a transparência absoluta no Parlamento. A população 
tem o direito de lá fora saber como eu estou votando. 
A Presidenta tem que saber mesmo com quem ela 
pode contar ou não na apreciação de um veto, como 
aconteceu no Judiciário com tantas questões emble-
máticas, como essa, por exemplo, do processo contra 
uma série de autoridades. E eu não gosto do termo 
que usam. E o Celso de Mello deu o seu parecer sob 
pressão popular e da imprensa. Deu e acabou. E daí? 
Mesmo que fosse eleito pelo voto... E daí? Tem que 
assumir suas posições. Eu nunca escondi meu voto, 
em qualquer situação, até em situação constrangedora 
já votei, mas assumi. A vida é assim.

Por isso, quero deixar registrada, mais uma vez, 
aqui essa posição muito clara, muito tranquila e mui-
to respeitosa até como quem pensa diferente. Pensar 
diferente é legítimo. Eu posso não concordar com os 
argumentos que ouvi – aí é um direito meu – como eles 
também podem não concordar com meus argumentos.

Essa é uma batalha que travamos há três déca-
das. Na semana que vem, se Deus quiser, vai se tornar 
realidade. O voto é aberto e pronto, doa a quem doer, 
porque a vida é assim.

Quero também registrar aqui – vejam que eu não 
tenho nenhuma questão ideológica, nem nessa ques-
tão do voto secreto, nem estou pensando em Governo 
ou em oposição – a minha satisfação de saber que na 
semana que vem vamos votar o orçamento impositivo. 
Tramita no Congresso Nacional a PEC 22-A, de 2000, 
que trata do orçamento impositivo, de autoria do já 
falecido Antônio Carlos Magalhães, do Democratas.

Alguém já disse aqui: “Estou cansado de ouvir 
o Paim dizer que essa emenda é do falecido Antônio 
Carlos Magalhães.”

Vou mentir, então? Vou dizer que não é dele só 
porque não é do meu Partido? É dele sim, do já fale-
cido Antônio Carlos Magalhães. Oxalá a gente consi-
ga, como a Câmara fez, votar o orçamento impositivo 
de forma definitiva, para que o Orçamento seja para 

valer. Eu vinculo de novo ao veto, porque as votações 
dos projetos são para valer e não de brincadeira, por-
que a Presidente ou o Presidente veta, vem para cá, 
e a gente, no voto secreto, mantém o veto. Então, foi 
brincadeira. Não se votou com responsabilidade e com 
seriedade aquela proposta. A gente fez de conta que 
votou só para enganar a opinião pública. Depois, no 
voto secreto, a gente manteve.

No Orçamento também. O Orçamento no Brasil é 
uma brincadeira. No meu entendimento, é uma brinca-
deira no Parlamento, porque a gente vai lá, briga e diz: 
fui lá, briguei; aprovamos tanto para cá, tanto para lá, 
emenda aqui, emenda ali, vou mandar emendas para 
tantos Estados, para tantos Municípios do meu Estado, 
mas se o Presidente resolver cortar lá, acabou. Não 
há emenda nenhuma.

Agora, não, com o orçamento impositivo, o quadro 
muda. O Orçamento é para valer, como o é em outros 
países. Vejam nos Estados Unidos a polêmica que há 
todos os anos para que o presidente possa aprovar 
seu orçamento.

Por fim, Sr. Presidente – quero ser rápido nas 
minhas falas, dentro do tempo que seja possível, não 
usarei um minuto a mais –, quero registrar aqui, com 
muito carinho – não pude estar lá – o convite que re-
cebi para o XII Congresso Internacional de Técnicos.

Terminou ontem, dia 22, na cidade de Novo Ham-
burgo, lá no Rio Grande, o XII Congresso Internacio-
nal de Técnicos, que reuniu profissionais vinculados 
à Organização Internacional de Técnicos dos países 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.

Lamento. Eu estava lá como painelista e vou ex-
plicar por que não estive lá.

Registro que foi eleito Presidente da OITEC no 
Brasil e Argentina o Sr. Ricardo Nerbas, meu amigo, 
companheiro, que agora é o Presidente da OITEC que 
coordena Brasil e Argentina.

Ricardo, eu não estive aí, eu sei que você in-
sistiu, mas a vida é assim, depois vai ver no término 
deste pronunciamento por que eu não estive aí. Tenho 
certeza de que você fará uma grande gestão à frente 
dessa entidade internacional.

Sr. Presidente, eu passo a ler rapidamente a carta 
de Novo Hamburgo, texto que foi aprovado durante o 
evento e que o Ricardo Nerbas me mandou:

A Organização Internacional de Técnicos – OI-
TEC, entidade criada em 1996, que tem, como 
objetivos, defender e fortalecer o desenvolvi-
mento profissional, educativo, cultural, social 
e ético, reunida em Novo Hamburgo, no Rio 
Grande do Sul, durante seu 12º Congresso 
Internacional de Técnicos, no período de 19 a 
22 de outubro de 2013, torna público a carta 
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de Novo Hamburgo, com as proposições que 
serão encaminhadas aos governantes dos 
países integrantes da OITEC, a Argentina, o 
Brasil, o Paraguai e o Uruguai, bem como à 
sociedade, nos termos que seguem.
Primeiro, a adoção de medidas facilitadoras 
da validação de diplomas de ensino técnico 
entre os países membros da OITEC; implan-
tação de mecanismos para reconhecimento e 
legalização, para todos os fins, por parte dos 
Ministérios do Trabalho, ou órgão equivalen-
te, de toda a atividade profissional, para que 
os técnicos devidamente habilitados ao seu 
exercício desenvolvam no âmbito de qualquer 
um dos países membros da OITEC; terceiro, 
participação das organizações de técnicos 
nos debates das grades curriculares do en-
sino técnico, bem como na formação para o 
trabalho; quarto, qualificação e ampliação da 
oferta de cursos técnicos que preparam jovens 
para o mundo do trabalho e para a superação 
da própria pobreza, incentivando a criação de 
curso de formação profissional para, inclusive, 
a economia solidária; formação de profissionais 
visando capacitação técnica com responsabi-
lidade humanista e social, que contemple as 
diferenças; sexto, incentivo à formação técni-
ca, com ênfase no empreendedorismo, a pro-
jeções de novos cenários; sétimo, incentivo à 
formação e capacitação de professores, com 
formação técnica para o ensino técnico.
É nesse contexto [Senador Osvaldo Sobrinho, 
que é um educador] que a Oitec pretende forta-
lecer sua contribuição, pois, a partir de um en-
sino de qualidade, inclusivo e com a formação 
de um ser humano mais humanista e solidário, 
é que se desenvolvem as habilidades dos re-
lacionamentos no campo profissional, familiar 
e social, importante para romper fronteiras e 
colaborar com o desenvolvimento econômico, 
social e cultural da sociedade. 

Assinam essa carta Ricardo Nerbas, Presidente; 
Miguel Angel Morales; Júlio Torales; Flores Jorge Du-
mas; Luis Ornar Améndola; Wilson Wanderlei Vieira. 

Essa foi a carta de Novo Hamburgo, que eu li.
E, agora, eu explico, Sr. Presidente, até prestan-

do contas. Eles perguntaram para mim se eu falaria 
na tribuna. Eu disse: “Claro que falo. Não há problema 
nenhum. Tudo o que eu não tenho é temor de falar 
aquilo que me pedem”. Por isso, falo tanto da tribuna. 
Alguém me perguntou se eu estava doente, pois não 
falei segunda e terça. Não falei, porque só cheguei aqui 
terça de manhã, quando entrei na fila, e não deu para 

falar. Então, eu relato por que eu não estava aqui nem 
na segunda-feira nem na sexta-feira. 

Registro rápido, Sr. Presidente. Nessa quinta-feira, 
à tarde, na sexta-feira que passou, naturalmente, no 
sábado, no domingo e na segunda, estive em Santa 
Catarina, em uma verdadeira peregrinação por aquele 
querido Estado. Um povo carinhoso que me encantou 
com a sua hospitalidade. Agendas gratificantes que 
me fortaleceram e me deram mais energia ainda para 
continuar essa caminhada em busca de oportunidades 
e direitos iguais para todos e todas. 

Aí, Ricardo, por isso, eu não pude estar no seu 
evento. 

Simbolicamente, desejo estender o meu agradeci-
mento e todas as emoções que senti a todos e a todas 
que me abraçaram lá nos eventos de que participei. 
Cada olhar, cada beijo, cada abraço, para mim, são 
inesquecíveis, meu querido povo de Santa Catarina. 

Continuar a dura batalha pelos idosos, aposenta-
dos, pessoas com deficiência, negros, índios, brancos, 
pobres, trabalhadores, independentemente de religião, 
LGBT, mulheres, crianças, adolescentes, enfim, toda 
sociedade excluída – e, na verdade, a sociedade exclu-
ída é dita minoria, mas não é minoria; essa sociedade 
excluída é a maioria. 

Estivemos, Sr. Presidente, nos Municípios de 
Capivari de Baixo, Tubarão, Blumenau e Florianópolis. 
Ali, fizemos palestras sobre o quadro nacional, projetos 
de nossa autoria, inúmeras audiências públicas, mas, 
principalmente, falei muito – falei muito! – sobre o fim 
do fator, reajuste dos aposentados, distribuição de ren-
da, projetos do Governo Federal. Falei, naturalmente, 
muito também sobre o fim do voto secreto. 

Pude perceber, em cada olhar, que as pessoas 
têm muita sede, sede de conhecimento, de saber o que 
se passa aqui no Congresso. E, cada vez mais, eles 
cobram, Sr. Presidente, total transparência. Inclusive 
me foi citada várias vezes – repito aqui – a questão 
do voto secreto, ou seja, o voto aberto no Poder Le-
gislativo em todas as situações. Independentemente 
da autoria, o que vale são as causas.

A Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, 
cujo Presidente é o Vereador Manoel da Silva Guima-
rães, o Farinheira, concedeu-me a honraria pelo nosso 
trabalho – falei em nome do Senado – aqui no Congres-
so Nacional, quando foi ressaltada a responsabilidade 
com que todos nós temos tratado os trabalhadores e o 
espírito humanitário que se coloca em tudo aquilo que 
aqui fazemos. Lá estavam presentes os vereadores da 
Casa; o Vice-Prefeito, Sr. Sebastião da Rocha Costa; 
o Prefeito de Tubarão, Sr. Olavio Falchetti; o Reitor da 
Universidade Fucap, Sr. Expedito Michels; o Deputa-
do Edson Bez de Oliveira; e policiais rodoviários e fe-
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derais de Tubarão e região representados ali pelo Sr. 
José Carlos da Silva.

Sr. Presidente, nesse mesmo dia, às 23 horas, 
estive participando do programa Conversa de Botequim 
da Unisul TV, um belo programa, com o apresentador 
Antônio Rodrigues, e interagi com o público. Conver-
samos sobre conjuntura e também sobre atividades 
aqui no Parlamento.

Agradeço ao Vereador Manoel da Silva Guima-
rães, Presidente da Câmara de Capivari de Baixo, 
pelo convite e pelas homenagens que lá prestaram ao 
Congresso Nacional por intermédio da minha pessoa.

Na cidade de Tubarão, a recepção foi da mesma 
forma muito carinhosa. Fiquei emocionado com o ca-
rinho do povo de Santa Catarina.

No dia 18, pela manhã, participei, às 10 horas, do 
programa da Rádio Bandeirante de Tubarão, em que 
falei da homenagem recebida em Capivari de Baixo e 
sobre o restante da agenda a cumprir, principalmente 
as políticas no âmbito dos direitos humanos. Participei 
também interativamente com os ouvintes, responden-
do questões sobre as atividades aqui do Parlamento. 
Pelas informações que eles me passaram, o pico da 
audiência naquela rádio foi muito bom naquele momen-
to pela importância que a população dá à democracia 
e ao próprio Congresso Nacional.

Às 11 horas, Sr. Presidente, eu já estava na Pre-
feitura de Tubarão, onde fui recebido pelo Prefeito, Sr. 
Olavio, e pelo Vice-Prefeito, Sr. Akilson. O Deputado 
Federal Edinho acompanhou a reunião, assim como 
os Vereadores Matusa, Clodoaldo, Paulão e Farinheira 
e outras lideranças.

Salientamos que esse importante Município de 
Santa Catarina está sendo governado por uma chapa, 
toda ela, Sr. Presidente, do Partido dos Trabalhadores, 
o que demonstra a força do partido naquele Município.

Sr. Presidente, quero avançar dizendo que fize-
mos o nosso papel aqui. Essas pequenas homenagens, 
ou grandes, não importa o tamanho delas, vejo-as da 
mesma forma. Se ganhei o título de Cidadão de Mi-
nas, ou do Rio, ou mesmo da Bahia, ou das capitais, 
para mim, de uma cidadezinha do interior tem o mes-
mo valor. Importa, para mim, é que a população está 
acompanhando o nosso trabalho aqui, no Parlamento.

Estive na Cidade de Blumenau, e não foi para ir 
à Oktoberfest, não, mas para fazer uma palestra na 
Câmara de Vereadores. À noite, às 20 horas, recebi 
na Câmara Municipal de Blumenau, organizada pela 
Associação de Aposentados, cujo Presidente é o Sr. 
Hildo Novaes, uma bela homenagem. 

Na chegada, Sr. Presidente, além da Câmara de 
Vereadores, os aposentados, estavam líderes sindicais, 
líderes do movimento negro e outras lideranças de ou-

tras entidades. Ali, ouvi com alegria, e quero destacar 
aqui, o Coral de Vozes da Maturidade, que encantou 
a todos. Recebemos ali uma bela placa onde foi no-
vamente enaltecido o papel do Parlamento em defesa 
da democracia e discorri muito sobre os Estatutos do 
Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiên-
cia, sobre a política de salário mínimo e, naturalmente, 
sobre os projetos do Governo da Presidenta Dilma.

Estavam ali presentes: o Presidente da Câmara, 
Vanderlei de Oliveira; o ex-Prefeito de Blumenau, hoje 
Deputado Federal, Sr. Décio Lima; a Deputada Esta-
dual, Srª Ana Paula Lima; o Presidente da Associação 
de Aposentados de Blumenau, que foi o proponente 
da sessão, em conjunto com o Presidente da Câma-
ra, Sr. Hildo Novaes; o Presidente da Federação dos 
Aposentados, Sr. Iburici Fernandes; o Vereador Rudi; o 
Vereador Carlos Silva; o Presidente da Asaprev, João 
Osmar Pacheco; a Drª Maria Cecília, Presidente da 
Casa São Simeão. 

Foi um belo evento. E, no outro dia, pela manhã, 
Sr. Presidente, recebi os trabalhadores da pesca, já 
que aprovei aqui um projeto, ainda no Senado, cla-
ro, nas Comissões, que vai garantir que, mesmo na 
época do defesa, o pescador em alto mar terá direito 
a contar aquele tempo para efeito de aposentadoria, 
terá direito à aposentadoria especial e receberá o piso 
da categoria.

Sr. Presidente, estavam ali todos os Parlamenta-
res e lideranças a que aqui me referi, como o Deputado 
Volnei; a assessora de imprensa, Luana Pompeu; Ma-
noel Xavier de Maria, Presidente do Sindicato; Genazio 
Monteiro; Ironi Silveira; Paulo César Barbosa de Car-
valho, Antônio Alves, Manoel José Nunes Souza, Ed-
son Conceição, José Manoel Vieira e o Norival Veloso.

Finalmente, aqui encerro. No dia 21 de outubro, 
pela manhã, participei da abertura do XXII Congresso 
Nacional – isso na segunda-feira – dos Aposentados 
e Pensionistas do Brasil. 

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – O auditório estava lotado e sob a liderança do 
Warley Gonçalves. Lá, Sr. Presidente, decidimos – e 
tomei, claro, parte dessa decisão – que faríamos um 
documento que vamos entregar a todos os candidatos, 
a todos os candidatos a presidente para que digam 
qual é a posição deles em relação aos benefícios dos 
aposentados, à recuperação das perdas e ao fim do 
fator previdenciário.

Senador Monteiro, eu prometi que não ia ultra-
passar um segundo do meu tempo, em homenagem 
a V. Exª, que está esperando. Faltam 24 segundos. 
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Obrigado, aposentados, pela forma como me 
trataram naquele Congresso. Jamais me esquecerei. 
O vídeo está na rede, qualquer um pode assisti-lo. O 
que disse aqui, disse lá. Vamos visitar todos os candi-
datos a presidente. 

Terminei faltando três segundos.
Obrigado, Presidente. 
Considere, na íntegra, os meus pronunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre aprovação na CCJ do fim do voto 
secreto no Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sempre 
digo que os nomes passam; da mesma forma os par-
tidos. Mas as causas ficam. Elas são eternas, entram 
para a história. 

Há mais de 25 anos venho batalhando para que 
as votações na Câmara e no Senado sejam abertas 
em todas as situações.

Já perdi as contas de quantas vezes eu vim até 
esta tribuna sagrada para pedir o fim do voto secreto.

O meu primeiro discurso no Congresso Nacional 
foi no dia 22 de fevereiro de 1987, inicio da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

Está registrado no meu livro de memórias “O 
rufar dos tambores”, página 55, que lancei no ano de 
2006. Disse: O voto secreto no Congresso é como as 
meias verdades. (...) É um absurdo o parlamentar não 
assumir as suas posições publicamente...

...(...) Não podemos ser como a avestruz que enfia 
a cabeça no buraco e deixa o corpo do lado de fora. 

De lá para cá, senhores e senhoras, eu cumpri 
quatro mandatos de deputado federal, e, estou no se-
gundo mandato de senador da República sempre le-
vando esta bandeira. Apresentei proposta na Câmara. 
Fizemos grandes debates. Mas não aprovamos.

Quando cheguei aqui no Senado Federal apre-
sentei a mesma proposta. Aprovamos a PEC 50, mas, 
infelizmente ela foi arquivada. 

Agora, no inicio de 2013, reapresentei novamen-
te: a PEC 20... 

E isso vai ao encontro das vozes das ruas que 
exigem o fim do voto secreto no Congresso Nacional 
em todas as situações.

Nesta quarta-feira a CCJ desta Casa aprovou o 
fim do voto secreto no Legislativo (PEC 43): Senado 
e Câmara, assembleias legislativa e câmaras de ve-
readores.

Parabéns ao senador Sérgio Souza pelo relató-
rio. Agora, esse avanço da nossa democracia está nas 
mãos deste plenário.

Sr. Presidente, o voto aberto, em todas as situa-
ções, na Câmara e no Senado Federal, representa o 
aprimoramento da democracia brasileira.

Cheguei a dizer aqui nesta tribuna, por muitas ve-
zes, que nos falta coragem para assumirmos de peito 
aberto as nossas posições perante a opinião pública.

Nós temos agora uma oportunidade única para 
colocar o Congresso muito mais perto dos brasileiros. 

Acabar com as votações secretas em todas as 
situações é muito mais do que uma necessidade. 

É uma exigência da nossa democracia que ain-
da precisa ser aprimorada. Agir contrariamente, é não 
ouvir o clamor da sociedade. É agir de forma omissa. 
É não entender o que se passa no Brasil. 

Ano passado, o Senado Federal fez um enquete 
com os internautas: 98% dos brasileiros pediram o fim 
do voto secreto. 

Senhoras e Senhores, várias assembleias legis-
lativas já liquidaram com as votações secretas, como 
as do RS, PR, SP, entre outras. 

Centenas de câmaras municipais não possuem 
voto secreto, e outras tantas estão a caminho. Vários 
parlamentos do mundo não utilizam o voto secreto 
para apreciação de vetos, emendas, nomeações, in-
dicações, cassações. 

Quando somos eleitos, recebemos uma procura-
ção lavrada da população. Há, portanto, uma cumpli-
cidade que, fundamentalmente, não pode contemplar 
a ocultação de opiniões e decisões. 

É nossa obrigação prestar contas à sociedade, à 
opinião pública, aos eleitores, aos nossos conterrâne-
os, pois, se fomos eleitos, foi por escolha deles. Única 
e exclusivamente deles, dos eleitores. 

Sr. Presidente, quantas vezes derrubamos vetos 
presidenciais a projetos de lei que já haviam sido deba-
tidos com a sociedade e aprovados democraticamente 
com o voto aberto? 

A resposta é: Nunca. Estou no Congresso há 26 
anos e, neste período, mais de 5 mil vetos foram vo-
tados, nenhum foi rejeitado.

Quando o veto é aceito pelos parlamentares, o 
que havia sido apalavrado lá atrás cai por terra, des-
moronando feito castelo de cartas. 

E a sociedade fica com a impressão de que o 
Congresso não é um espaço sério, que legitimamen-
te os represente. 

A população deve ficar se perguntado: “Afinal, o 
projeto não havia sido aprovado pelos parlamentares, 
então por que o veto ao projeto foi aceito?...
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Qual dos parlamentares mudou de ideia, será 
que foi o meu?”

No Executivo e no Judiciário não existe voto se-
creto. As decisões do STF são tomadas ao vivo, trans-
mitidas pela TV. 

A Presidência da República veta um projeto e 
tem que justificar por que vetou. Já os deputados e 
senadores não têm que explicar nada pra ninguém. 

Está nas mãos dos senadores, aqui neste ple-
nário, a aprovação do voto aberto. A responsabilidade 
é imensa. 

Espero que nós tenhamos capacidade para dar 
essa resposta a sociedade, que é o fim do voto secre-
to no Legislativo. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a PEC 22-A/2013 que trata do 

orçamento Impositivo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tramita no 

Congresso Nacional A PEC 22A, de 2000, que trata 
do Orçamento Impositivo, de autoria do já falecido Se-
nador Antônio Carlos Magalhães.

O projeto iniciado no Senado Federal foi à Câ-
mara dos Deputados e agora volta a esta Casa Le-
gislativa para apreciação das alterações promovidas 
pelos Deputados.

Em linhas gerais a proposta garante:
– a execução das emendas propostas pelos par-

lamentares; 
– a ampla divulgação dos recursos pelos entes 

federados (Estados, Municípios e o Distrito Federal); 
– a obrigatoriedade da execução de forma iso-

nômica e transparente; 
– a fiscalização quanto aos resultados e metas 

obtidos;
– limita o valor disponível para as emendas em 

1% da Receita Corrente Liquida;
– e regula o pagamento dos Restos a Pagar.
No último dia 9 de outubro foi aprovado na Co-

missão de Constituição e justiça o substitutivo do se-
nador Eduardo Braga.

Sabemos que o texto da PEC não é o ideal, pois 
possui inúmeras falhas que poderiam ser sanadas, 
mas acredito ser o consenso entre a maioria.

Diante da manifestação positiva de vários se-
nadores no sentido de garantir mais recursos para a 
saúde, motivados pelas inúmeras dificuldades enfren-
tadas pela população em relação a tratamento médico, 
o texto que veio da Câmara sofreu alterações.

A matéria contida na PEC não possui consenso 
em diversos pontos e a dificuldade de aprovação pro-

vocou um acordo com os lideres da base aliada da Câ-
mara e do Senado Federal na data de ontem (22/10).

A PEC determina que 50% do montante destinado 
às emendas dos parlamentares seja destinado à saúde.

Segundo acordo o valor das emendas será am-
pliado de 1% para 1.2% da Receita Corrente Liquida 
da União, aumentado um pouco mais o valor previa-
mente fixado.

Vale salientar que hoje cada parlamentar pode 
indicar 15 milhões para atender os interesses de sua 
base aliada.

Com a alteração o valor diminuirá para R$ 10,8 
milhões se aprovado 1% e R$ 12,8 milhões se con-
vencionado o montante de 1.2% da RCL. 

Outra alteração ajustada foi a permanência da 
destinação de 15% da Receita Corrente Liquida da 
União para o financiamento da saúde, conforme o re-
lator incluiu em seu parecer.

Quero dizer que sou favorável a aprovação da 
proposta, apesar de entender que no texto permane-
cem algumas inconsistências de ordem técnica.

Por fim quero ressaltar que eu divido esse valor 
entre todos os 497 municípios gaúchos, independen-
temente de greis partidárias e ideologias. 

Entendo que esta é uma forma de respeito ao 
meu Estado e à minha gente. 

Defendo que 50% do montante sejam aplicados 
na saúde.

Importante destacar que o Orçamento Imposi-
tivo vai garantir o que foi aprovado, fortalecendo os 
municípios que hoje sobrevivem com parcos recursos, 
com orçamentos apertadíssimos, sem recursos para 
investimentos.

Finalmente, lembro que essa proposta vai ao 
encontro de uma Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC 23/2005), de minha autoria, que institui o Orça-
mento Participativo.

Oportunizando à população a possibilidade de 
escolher quais as prioridades da sua comunidade: 
saúde, educação, segurança, habitação...

E ainda o poder de fiscalizar de perto a aplicação 
desses projetos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre XII Congresso Internacional de 

Técnicos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, terminou 

ontem, dia 22, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio 
Grande do Sul, o Décimo Segundo Congresso Interna-
cional de Técnicos, que reuniu profissionais vinculados 
a ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS, 
dos países da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. 
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Registro que foi eleito Presidente da OITEC no 
Brasil e Argentina, o senhor Ricardo Nerbas. Temos 
certeza que ele fará uma bela gestão à frente dessa 
importante entidade. 

Passo a ler, senhor Presidente, a Carta de Novo 
Hamburgo, texto que foi aprovado durante o evento: 

“A Organização Internacional de Técnicos – OI-
TEC, entidade criada em 1996 que tem como objetivos 
defender e fortalecer o desenvolvimento profissional, 
educativo, cultural, social e ético, reunida em Novo 
Hamburgo, durante seu 12º Congresso Internacio-
nal de Técnicos, no período de 19 a 22 de outubro de 
2013, torna pública a Carta de Novo Hamburgo, com 
as proposições que serão encaminhadas aos gover-
nantes dos países integrantes da OITEC, Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai, bem como à sociedade, 
nos termos que seguem:

1. Adoção de medidas facilitadoras da validação 
de diplomas de ensino técnico entre os países mem-
bros da OITEC;

2. Implantação de mecanismos para reconheci-
mento e legalização para todos os fins, por parte dos 
Ministérios do Trabalho ou órgão equivalente, de toda 
atividade profissional que os técnicos devidamente ha-
bilitados ao seu exercício desenvolvam no âmbito de 
qualquer um dos países membros da OITEC;

3. Participação das Organizações de Técnicos 
nos debates das grades curriculares do ensino técnico, 
bem como na formação para o trabalho;

4. Qualificação e ampliação da oferta de cursos 
técnicos, que preparem os jovens para o mundo do 
trabalho e para a superação da pobreza, incentivando 
a criação de cursos de formação profissional para a 
economia solidária;

5. Formação de profissionais, visando à capacita-
ção técnica, com responsabilidade humanista e social 
que contemple as diferenças;

6. Incentivo à formação técnica, com ênfase no 
empreendedorismo e projeções de novos cenários;

7. Incentivo à formação e capacitação de pro-
fessores com formação técnica para o ensino técnico.

É neste contexto que a OITEC pretende fortalecer 
sua contribuição, pois a partir de um ensino de quali-
dade, inclusivo e com a formação de um ser humano 
mais humanista e solidário é que se desenvolvem as 
habilidades dos relacionamentos no campo profissio-
nal, familiar e social, importante para romper fronteiras 
e colaborar para o desenvolvimento econômico, social 
e cultural da sociedade.

Novo Hamburgo, 21 de outubro 2013.
Assinam:
Ricardo Nerbas 
Miguel Angel Morales 

Julio R. Torales
Flores Jorge Dumas 
Luis Omar Améndola
Wilson Vanderlei Vieira 
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre agenda, Santa Catarina.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quinta, 

sexta, sábado, domingo e segunda estive em Santa 
Catarina, em uma verdadeira peregrinação por aquele 
querido estado. Um povo muito carinho que me encan-
tou com sua hospitalidade. 

Agendas gratificantes, que me fortaleceram e 
me deram bastante energia para continuar nessa ca-
minhada em busca de oportunidades e direitos iguais 
para todos e todas. 

Simbolicamente desejo estender o meu agra-
decimento e minha emoção, a todos e todas que me 
abraçaram, tiraram fotos e me incentivaram com pa-
lavras e olhares para 

continuar essa dura batalha pelos idosos, apo-
sentados, pessoas com deficiência, negros, índios, 
LGBT, mulheres, crianças e adolescentes, enfim toda 
a nossa sociedade excluída, que é a maioria... 

Estivemos nos municípios de Capivari de Baixo, 
Tubarão, Blumenau e Florianópolis.

Fiz várias palestras sobre conjuntura nacional, 
projetos de nossa autoria, audiência públicas. Mas, 
principalmente sobre o fim do fator previdenciário e 
reajustes para aposentados e pensionistas. 

Pude perceber que os cidadãos e cidadãs, que 
as pessoas, têm muita sede, vamos dizer assim, de 
saber o que se passa aqui no Congresso Nacional. E 
cada vez mais elas cobram total transparência inclu-
sive me foi citado várias vezes a questão do fim do 
voto secreto, ou seja, o voto aberto no Poder Legisla-
tivo em todas as situações. Independente da autoria, 
o que vale é a causa. 

Em Capivari de Baixo, com a liderança do Verea-
dor Manoel da Silva Guimarães (Farinheira) Presidente 
da Câmara, a câmara de vereadores de Capivari de 
Baixo concedeu – me uma honraria pelos feitos deste 
mandato no Congresso Nacional, onde foi ressaltada 
a responsabilidade com que se trata o trabalho e o es-
pírito humanitário que se coloca em tudo que fazemos. 

Lá estavam presente os vereadores da casa, 
Vice-Prefeito Sr. Sebastião da Rocha Costa, Prefeito 
de Tubarão Sr. Olavio Falchett, Reitor da Universidade 
FUCAP– Sr Expedito Michels,

Deputado Edson Bez de Oliveira e Policiais ro-
doviários Federais de Tubarão representados pelo Sr 
José Carlos da Silva.
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Neste mesmo dia, às 23 h. estive participando do 
Programa Conversa de Botequim da Unisul TV, com o 
apresentador Antonio Rodrigues, onde conversamos 
sobre conjuntura e também sobre nossas atividades 
cotidianas;

Obrigado ao vereador Manoel da Silva Guimarães 
(Farinheira), presidente da Câmara de Capivari de Baixo 
pelo convite e pela homenagem que me foi prestada. 

Na cidade de Tubarão a recepção foi da mesma 
forma muita carinhosa. Como já disse aqui, uma bela 
característica do povo de Santa Catarina. 

No dia 18 pela manhã, participei às 10 hs. de pro-
grama , da rádio Bandeirantes de Tubarão, onde falei 
da homenagem recebida em Capivari de Baixo sobre 
o restante da agenda a cumprir e participei também 
interativamente com os ouvintes respondendo ques-
tões sobre as atividades do mandato. Pelas informa-
ções do pessoal da rádio, o pico de audiência foi muito 
bom naquele momento. 

Às 11 horas estivemos visitando a Prefeitura 
Municipal de Tubarão, onde fui recebido pelo Prefeito 
Sr Olavio Falchett, Vice Prefeito Sr Akilson, Deputado 
Federal Edinho,Vereadores Matusa, Clodoaldo, Pau-
lão, Farinheira dentre outras lideranças.

Salientamos que este importante município de 
Santa Catarina está sendo governado por uma chapa 
pura do nosso partido e com três vereadores eleitos 
também do PT, o que demonstra a força desse histó-
rico partido naquele estado. Recebi uma lembrança, 
com muita alegria, que foi homenagem dos 100 a Willy 
Zumblick, artista plástico tubaronense, que dedicou 
sua vida, 75 anos, à arte. Ele faleceu em 2008, aos 94 
anos. Algumas de suas obras estão expostas na sede 
da Assembléia Legislativa.

Recebemos também demandas daquele muni-
cípio.

Blumenau, cidade da oktoberfest. 
A noite, as 20h, recebi uma bela homenagem 

na Câmara Municipal de Blumenau, organizada pela 
associação de aposentados, cujo presidente, Sr. Hildo 
Novaes, foi o proponente da homenagem que recebi. 

Na chegada, recebi homenagem do movimento 
negro daquele município. A atividade foi emocionante, 
onde o Coral de Vozes da Maturidade nos encantou 
com seus belos cânticos. 

Recebi também uma bela placa, onde foi nova-
mente enaltecida minha atuação nesta casa, como 
também pela autoria do Estatuto do Idoso e a luta pe-
los aposentados do país. 

Estavam presentes as seguintes autoridades:
Presidente da Câmara: Vanderlei de Oliveira
Ex Prefeito de Blumenau, hoje Deputado Fede-

ral, Sr Décio Lima;

Deputada Estadual: Sra. Ana Paula Lima
Presidente da Associação de Aposentados de 

Blumenau e proponente da sessão em conjunto com 
o Presidente da Câmara : Sr Hildo Novaes

Presidente Federação Aposentados de SC: Ibu-
rici Fernandes

Vereador Rudi Voigt
Vereador Pe Carlos Silva que veio do Pará
Presidente Asaprev de Indaial: João Osmar Pa-

checo
Dra Maria Cecília , presidente da Casa São Si-

meão.
Foi um grande evento na Câmara de Vereadores. 

Plenário lotado. Pauta: Estatuto do Idoso, direitos hu-
manos, aposentadorias, desaposentação...

Recebi também, em Florianópolis, no dia 19, 
uma delegação de trabalhadores da frota pesqueira 
de vinculados ao SINTRAPESCA de Itajaí de Santa 
Catarina, que estiveram comigo para uma reunião de 
trabalho à respeito do PLS 150/2013.

Estiveram comigo nesta reunião de trabalho: 
1– Deputado Volnei Morastoni
2– Assessor Parlementar: Vanderlei Vianna
3– Assessora de Imprensa: Luana Pompeo
4– Manoel Xavier de Maria – Presidente do Sin-

dicato
5– Giovane Genazio Monteiro
6– Ironi Silveira
7– Paulo Cesar Barbosa de Carvalho
8– Antonio Alves
9 – Manoel José Nunes Souza
10 – Edson Conceição
11 – José Manoel Vieira
12 – Norival Assi Veloso
Finalmente no dia 21 outubro pela manhã, par-

ticipei da abertura do XXII Congresso Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos. 

O auditório no Costão do Santinho, em Florianó-
polis, estava lotado por lideranças de muitos estados. 
Não se enganem... os aposentados estão fortes ,ar-
ticulando para os próximos passos na busca de seus 
direitos ainda negados.... com certeza as próximas 
eleições vão ter uma grande atenção dos aposentados 
e pensionistas e trabalhadores celetistas para com os 
candidatos... certamente esses homens e mulheres de 
cabelos brancos vão quere sentar com os candidatos 
à Presidência da República para ouvi-los, com a má-
xima atenção...

Aproveito para fazer mais um apelo a nossa Pre-
sidenta Dilma...olhe com mais carinho para essa luta 
que é de todos os celetistas do país.....

Presentes na solenidade: 
Warley Gonçalves – Presidente da COBAP
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Sr Oswaldo Fauerharmell – Presidente Fetapergs
Sr Raimundo Colombo– Governador de SC
Sr José Feijó – Representante da Presidente 

Dilma
Sr Valdir Colato
Sr Manoel Mota
Sr Neodi Sareta
Sr. Ronaldo Medeiro – Alagoas
Sra. Elisete Belchior
Sr. Jacemar Souza, Repres da Caixa
Senador Casildo Maldaner
Deputado Edinho Benz
Sr. Moacir Sopesa
Sr. Vanderlei Agostini
Sr. Claudio Henrique Ferreira – Prefeito Alagoas
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, é inques-

tionável: os aposentados e pensionistas não aguentam 
mais a situação critica de seus vencimentos. Eles es-
tão mobilizados, até porque 2014 é ano eleitoral. E na 
pauta deles também está o fim do fator previdenciário 
e a desaposentação. Reivindicações legítimas e que 
tem total apoio deste senador que fala. 

Portanto, Srªs e Srs. Senadores. Os nomes es-
tão aí. E esses nomes, por questão de justiça, tem a 
obrigação de olhar com carinho para os aposentados 
e pensionistas é uma categoria que decide uma elei-
ção. Creio que o recado está dado. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Obrigado, Senador Paulo 
Paim, quero parabenizá-lo pelo seu excelente pronun-
ciamento, formativo e informativo.

Gostaria de convidar V. Exª, se puder, a assumir 
a Presidência por alguns minutos a fim de que o Sena-
dor Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, possa 
fazer o seu pronunciamento. Depois, rapidamente, farei 
um pronunciamento também.

Muito obrigado. 

O Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Com satisfação, passamos a pa-
lavra ao Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, caro 
Senador Paulo Paim, a quem agradeço, desde já, pela 
ajuda de me proporcionar, ainda esta noite, tempo para 
que possa fazer o meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de chamar a atenção dos nobres colegas e de todos 
os que nos veem e que nos ouvem para o artigo do 

cientista Roberto Nicolsky, publicado recentemente no 
jornal Valor Econômico.

O professor Nicolsky é Físico, Pró-Reitor de Ex-
tensão do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro e Diretor-Geral da Sociedade Brasi-
leira Pró-inovação Tecnológica.

Em seu texto, destaca os dados, há pouco divul-
gados pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos 
(USPTO), relativamente às patentes outorgadas no 
ano passado para cerca de uma centena de países.

De acordo com o cientista carioca, as estatísticas 
de concessão de patentes permitem avaliar o ritmo e 
o vigor do processo de inovação tecnológica de uma 
nação, pois existe uma estreita correlação entre am-
bos. Inovação consiste na permanente agregação de 
melhorias a produtos e processos de produção, sem 
necessariamente resultar em descobertas impactan-
tes. Porém, seu impacto cumulativo representa avanço 
nesse rumo. Muito embora patentes e inovação não 
sejam sinônimos, Nicolsky explica que, quando as 
primeiras crescem, a segunda se ativa, somando-se 
em favor do fortalecimento da competitividade. Essa 
correlação é de crucial relevância para o Brasil, onde 
a produtividade da indústria se mantém praticamente 
estagnada há dez anos, e a consequente involução da 
competitividade vis-à-vis os nossos principais parceiros 
mundiais se reflete no declínio sofrido a cada ano pela 
diminuição da participação da indústria na formação 
no nosso produto econômico.

É claro que, em grande medida, isso deve ser 
debitado ao chamado custo Brasil, de todos conhe-
cido: carga tributária, excesso de burocracia, custos 
logísticos, uma legislação na área trabalhista que nos 
parece defasada. Ainda assim, não dá para desconsi-
derar a outra face dessa armadilha da competitivida-
de, a saber: as deficiências operacionais e conceituais 
dos nossos sistemas de educação e de incentivos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico.

O relatório da instituição americana, na ausência 
de algo como patentes internacionais, permite a única 
forma de comparação hoje possível no maior mercado 
do mundo, o norte-americano. Segundo esse docu-
mento, em 2012 foram concedidas 253.155 patentes, 
das quais 121 mil para americanos ou residentes nos 
Estados Unidos, um crescimento de 12,8% em relação 
ao ano anterior e de 60% neste século.

Em média, a taxa de crescimento da concessão 
de patentes corresponde ao triplo da taxa de cresci-
mento do próprio produto daquele país. 

Em segundo lugar, vem o Japão com 50.677 
patentes, meu caro Senador Osvaldo Sobrinho; em 
terceiro, a Alemanha, com 13.835 patentes, seguida 
pela Coreia do Sul, bem de perto, com 13.230, e por 
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Taiwan com 10.646. Depois, vem, a certa distância, 
o Canadá, a França e a Inglaterra. Em 9º lugar, com 
5.172 patentes, desponta a China, com Hong Kong 
incluída, com crescimento médio de 26,8% desde o 
início do século.

O nosso País aparece em 28º lugar, com ape-
nas 196 patentes em 2012 e uma taxa de crescimento 
anual inferior a 6%, o que nos coloca muito aquém dos 
demais membros dos BRICS. A Índia obteve, no ano 
passado, 1.691 patentes, apresentando crescimento 
anual de 23,8% desde o ano 2000. O foco, naquele 
país, está na área de software, de farmoquímicos e 
medicamentos. São produtos de alto valor agregado, 
o que ajuda a explicar a continuada expansão da eco-
nomia indiana a despeito de suas crônicas deficiências 
de infraestrutura e da presente crise mundial.

Outro membro dos BRICS, a Rússia, também 
fechou 2012 com um número de patentes concedidas 
bem superior ao do Brasil, ou seja, 331 patentes. 

Em resumo, vamos ficando cada vez mais dis-
tantes das nações dinâmicas, cuja estratégia de de-
senvolvimento se baseia na permanente agregação 
de inovações, “mesmo quando não se trata de desco-
bertas ou invenções radicais”, como acentua o Prof. 
Roberto Nicolsky.

Sr. Presidente, na vida das pessoas, assim como 
na das sociedades, aquilo que somos hoje reflete as 
escolhas que fizemos e também das que não fizemos 
ontem. Conforme acentua o autor do artigo, somente 
poderemos ter futuro entre os países mais prósperos 
do terceiro milênio se tivermos a “coragem de avaliar 
os resultados das nossas políticas públicas de incen-
tivo à Ciência, Tecnologia & Inovação, para o aperfei-
çoamento de sua aplicação.”

Como não quero terminar esta fala em um tom 
pessimista, concluo chamando atenção para um seg-
mento que se destaca positivamente do baixo desem-
penho geral apresentado pelo Brasil: os medicamentos 
e seus princípios ativos. Essa é uma conquista de-
corrente da política de encomendas do Governo para 
abastecer o SUS, a qual se beneficia de dispositivos 
especiais que permitem abreviar a pesada burocracia 
das licitações.

Eis aí um exemplo de colaboração criativa entre 
os setores público e privado que merece ser estendido 
a outros setores da indústria.

Era esse, Sr. Presidente, o pronunciamento que 
gostaríamos de trazer nesta noite, agradecendo muito 
a ajuda que recebi dos companheiros da Mesa. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando 
Monteiro.

Eu sempre digo que os seus pronunciamentos 
têm conteúdo, têm fundamento. V. Exª mostra o porquê 
de cada proposta que defende no Parlamento. Nossos 
cumprimentos.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 
PE) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Osvaldo Sobrinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, é muito bom falar depois que fala um 
homem que sabe da História do Brasil e sabe da atu-
alidade brasileira. Acabamos de ouvir o Senador do 
PTB Armando Monteiro.

Por sinal, tenho orgulho de dizer que as minhas 
origens são de Pernambuco também. O meu pai é de 
Pernambuco, lá do Sertão. E quando vejo um pernam-
bucano falando, eu me emociono, porque é um dos 
meus, um dos nossos, que fazem a História do Brasil, 
que colonizaram este País, que deram o seu esforço e 
inteligência. E hoje, aqui, o Senador é do meu Partido, 
o PTB, e traz este lindo pronunciamento informativo a 
esta Casa. Parabenizo V. Exª por isso.

E agradeço ao Senador Paim por me dar esta 
oportunidade também de trazer aqui a minha fala, nes-
ta noite, ao povo do Brasil e, principalmente, àqueles 
que, verdadeiramente, acreditam que ainda existem 
formas de fazermos o melhor por esta Pátria, por este 
País, por aqueles que esperam que nós, homens pú-
blicos, possamos dedicar o melhor para a grandeza 
dessa pátria. 

Senador Paim, V. Exª, na semana passada, fez 
um périplo pelo seu Estado, pelo Sul do País, levando 
a sua mensagem, fazendo palestras, cumprimentando 
os seus amigos, explicando o trabalho que faz nesta 
Casa, principalmente essa grande vitória que V. Exª 
teve hoje nas comissões, aprovando o seu projeto 
para votação aberta em todos os sentidos. V. Exª foi 
bem claro e tem demonstrado não só na teoria, mas 
muito na prática, aqui, que tem posições claras, aber-
tas sobre aquilo que pensa, independente de achar 
que todo mundo deve concordar com V. Exª. Portanto, 
parabenizo-o, antes de começar. 

E quero dizer que V. Exª terminou o seu périplo 
pelo Sul e, amanhã, nós começaremos o nosso pelo 
nortão mato-grossense. O meu Partido começa a fa-
zer uma série de palestras no interior. O meu Partido é 
comandado pelo ex-Prefeito da capital, o nosso amigo 
Francisco Galindo. Há reuniões marcadas em vários 
Municípios do norte do Estado, começando amanhã, 
às 8 horas. 
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Vamos começar por Nova Mutum, uma linda ci-
dade, nova, com menos de 20 anos, uma das cidades 
mais progressistas de Mato Grosso, rica, uma cidade 
que incorporou a tecnologia, a força do trabalho do ho-
mem, o otimismo e as utopias, e isso fez com que ela 
se transformasse em uma grande cidade. Começamos 
por lá, levando nossa mensagem amanhã. Estará co-
nosco também a Senadora Serys Marly Slhessarenko, 
que foi Senadora nesta Casa, colega de V. Exª, e hoje 
também faz parte do PTB. Estará conosco o Dr. Luiz 
Antonio Pagot, o Deputado Marinho, que vai também 
fazer essa viagem. 

Vamos percorrer, na parte da tarde, Ipiranga do 
Norte, uma cidade de produção agrícola. Também 
teremos a oportunidade de fazer a cidade de Lucas 
do Rio Verde, que é, indiscutivelmente, a sétima ci-
dade do Brasil em qualidade de vida. É uma cidade 
nova também, mas ali se instalam várias indústrias. A 
transformação da economia daquela cidade é muito 
rápida, muito bem governada pelo Prefeito Pivetta, já 
pela terceira vez. Portanto, uma cidade muito bonita, 
onde o PTB também é forte.

À noite, visitaremos a cidade de Sorriso, onde 
teremos uma reunião importante com os nossos com-
panheiros do PTB e pessoas da região como um todo. 
Aliás, cidade onde estive na semana passada, em 
reunião também, mas que voltaremos neste final de 
semana, no sábado. E também a cidade de Vera, de 
que, na verdade, sou um dos fundadores, posso dizer 
assim. Entrei naquela cidade em 1974, como delegado 
de educação e cultura, e hoje é cidade gostosa onde se 
viver. A minha vida, grande parte dela, passa por essa 
cidade, e quero dizer aos amigos de lá que estaremos 
lá com a comitiva do PTB, neste final de semana, para 
falar de política e das necessidades da região.

Também vamos pernoitar, já no sábado, na ci-
dade de Sinop, um grande polo regional, uma cidade 
que hoje abriga grandes indústrias, com um comércio 
da melhor qualidade. Lá, também conversaremos com 
nossos amigos.

E na parte do sábado, à noite, nós vamos ter opor-
tunidade de visitar os nossos companheiros da região 
de Cáceres, onde teremos reunião na parte da noite.

Acredito que é de grande valia, de grande im-
portância essa nossa visita, junto com a caravana do 
PTB, quando o nosso Presidente, Dr. Francisco Ga-
lindo, vai levar os seus projetos e planos a respeito do 
nosso Partido para os próximos meses, principalmente 
no momento em que se faz arregimentação para as 
disputas que virão o ano que vem.

Portanto, parabenizo toda a equipe do PTB ma-
to-grossense por estar fazendo esse grande trabalho 
de reconstituição do Partido, de melhora do Partido, 

de chamamento de novas pessoas para o Partido, e 
logicamente, por levar a mensagem do PTB. O PTB 
sempre teve uma mensagem de esperança, uma men-
sagem de futuro, uma mensagem de prosseguimento 
de um trabalho muito forte.

Esse era um dos assuntos que eu queria trazer 
aqui, Sr. Presidente.

Mas também gostaria de falar aqui de um as-
sunto que, na verdade, me alegra, me dá felicidade 
falar sobre ele. É, mais uma vez, sobre educação; é, 
mais uma vez, sobre a oportunidade que temos que 
dar à nossa juventude, aos nossos concidadãos, para 
que possam melhorar sua vida, melhorar sua região 
e, consequentemente, melhorar o trabalho daqueles 
que acreditam neste Brasil e acreditam, principalmen-
te, nos torrões onde vivem.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que, em nosso País, historicamente, as graves 
desigualdades sociais se refletem, ou se reproduzem, 
com desconcertante nitidez, nas profundas disparida-
des regionais, nas assimetrias estruturais, econômicas 
e humanas que desenham diferentes Brasis. Brasis da 
pobreza, Brasis da riqueza, Brasis do litoral, Brasis do 
interior. Brasil que se apresenta sob várias nuanças, 
várias cores, um Brasil que se apresenta de modali-
dades diferentes, tendo em vista os caudais culturais 
e tendo em vista, também, a população que habita em 
cada região como essa.

Nessa triste e vexatória geografia de apartação 
entre ilhas de prosperidade e oceanos de pobreza, atra-
so e dependência, projeta-se um País profundamente 
desigual e, portanto, injusto, às vezes excludente. Por 
mais que a nossa Presidente tenha buscado sempre 
dar o conforto necessário para fazer as igualdades re-
gionais, mesmo assim nós encontramos ainda várias 
desigualdades que ainda nos entristecem.

E para que esta minha fala não seja tomada com 
panfletária ou deslocada no tempo, peço licença aos 
combativos e brilhantes representantes dos Estados 
nordestinos desta Casa para afirmar aqui, com o espí-
rito solidário e o coração contristado, que a prolongada 
seca que ora devasta o Nordeste confirma, da forma 
mais dramática e dolorosa, a vergonhosa existência 
de uma perversa hierarquia de vários Brasis. E por 
consequência, de brasileiros de primeira, segunda, 
terceira, quarta classe, e assim por diante.

Quero, porém, falar da minha própria região, o 
Centro-Oeste, em especial do meu querido Estado 
de Mato Grosso, com uma expressão do flagrante 
desinteresse, às vezes da União, em reduzir as desi-
gualdades políticas, geoeconômicas e culturais entre 
as regiões brasileiras. Em muitos casos, decisões do 
Governo Federal aprofundam o fosso das disparida-
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des regionais, que enfraquecem ainda mais o sistema 
federativo e ampliam os desequilíbrios.

Atenho-me aqui, Srªs e Srs. Senadores, à notável 
estrutura do ensino universitário instituído e instalado 
nos últimos anos pelo Governo Federal como instru-
mento estratégico para a mobilização do conhecimen-
to a serviço da efetiva integração preconizada pelo 
Mercosul. Aliás, tivemos uma palestra aqui antes de 
ontem, na terça-feira, na Comissão de Meio Ambien-
te, presidida pelo Senador Blairo Maggi, quando, na 
verdade, falava-se sobre esse assunto do Mercosul, 
inclusive tentando se fazer uma pregação a respeito 
de um tribunal para o Mercosul, a fim de que pudesse 
dirimir as dúvidas também, o que vai ser de grande 
valia. Estavam presentes várias autoridades de Mato 
Grosso do Sul, de Goiás e de Mato Grosso, e também 
várias autoridades do Judiciário falando sobre esse 
assunto aqui, na Comissão de Meio Ambiente.

Nada mais louvável que assentar no ensino e 
na pesquisa de qualidade o processo de gradativa 
ruptura de fronteiras, não propriamente físicas, mas 
culturais, ideológicas, psicológicas, sociopolíticas e 
econômicas, como contemplado no horizonte mais 
distante pelo Mercosul.

Nada mais lamentável, porém, que aqueles que, 
no Governo Federal, formulam e executam as políticas 
de integração sul-americana tentem nos fazer crer que 
as fronteiras comuns do Brasil com as nações vizinhas 
se reduzem aos limites dos ricos Estados do Sul brasi-
leiro. É como se só os Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná ostentassem o privilégio de, 
em nome do restante do Brasil, assumir todo o pro-
cesso de integração com as nações vizinhas através 
das ferramentas fundamentais do ensino, da pesquisa 
e do conhecimento.

Se não, como explicar que, nos últimos anos, 
no marco da integração sul-americana preconizada 
pelo Mercosul, duas universidades federais tenham 
sido instaladas no Sul do Brasil, ambas hoje em ple-
no processo de consolidação, enquanto a vastíssima 
fronteira que se estende do Mato Grosso do Sul ao 
Amapá, e nos põe em intenso convívio com Paraguai, 
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname 
e Guiana Francesa, é literalmente ignorada, lastima-
velmente, pelas grandes instituições, às vezes até por 
alguns ministros do nosso atual Governo?

Falo aqui, obviamente, por Mato Grosso, que 
tenho a honra de representar, Sr. Presidente, nesta 
interinidade. Mas não tenho dúvida de que expresso 
o sentimento dos demais Estados, tão bem represen-
tados nesta Casa pelos Srs. e Srªs Senadores.

Ninguém, em sã consciência, poderia condenar 
ou sequer questionar a instalação de universidades, 

pois onde quer que nasça um centro de ensino, de 
ciência e de pesquisa, ali estará mais uma fonte de 
construção da liberdade coletiva e da projeção huma-
na e cultural do indivíduo.

Mas é incompreensível que, em tese, só os ci-
dadãos de outros lugares mais desenvolvidos e, por 
suposta extensão, os concidadãos comunitários da 
Argentina e do Uruguai possam dispor de universida-
des especialmente instituídas para a integração sul-
-americana.

Criada pela Lei nº 12.189, de 2010, a Unila (Uni-
versidade Federal da Integração Latino-Americana), 
com sede em Foz de Iguaçu, dispõe de estrutura que 
lhe permite oferecer moradia a 80% dos mil alunos 
que, em 2013, estão matriculados em seus 16 cursos 
de graduação.

Com vocação, segundo reza o seu próprio com-
promisso institucional, para articular cooperação solidá-
ria entre as instituições de ensino superior, organismos 
governamentais e internacionais, a Unila afirma ser sua 
missão “formar recursos humanos aptos a contribuir 
com a integração latino-americana, com o desenvolvi-
mento regional e com o intercâmbio cultural, científico 
e educacional da América Latina, especialmente no 
Mercado Comum do Sul (Mercosul).”

Para levar a bom termo essa magnífica missão, a 
Unila se articula organicamente com o Instituto Mercosul 
de Estudos Avançados, o Imea, instituição que gerou 
a própria Universidade e que hoje lhe dá suporte para 
efetivar sua vocação latino-americana, através de uma 
série de cátedras que contemplam as mais diversas 
áreas do saber e congregam grandes luminares das 
artes e das ciências da América Latina.

Sem dúvida, Sr. Presidente, estamos diante de 
um prodigioso empreendimento universitário, com no-
tável vocação internacionalista e potencial para pensar 
políticas e programas de integração regional.

Lamentavelmente, nós, os primos pobres do Cen-
tro-Oeste, e de toda a fronteira Oeste e Norte do Brasil, 
não temos a menor participação nesse empreendimen-
to que, a julgar pelo seu sítio na Internet, projeta-se 
como a catedral dos saberes e o templo das ciências 
de que dependerá o futuro do Mercosul.

Nem mesmo de convênios com universidades 
brasileiras, em especial aquelas de Estados de regi-
ões de fronteira acima do rio Paraná, nos dá notícia 
o portal da Unila.

Por acaso as nossas extensas e devassadas fron-
teiras, a partir do Paraguai e até a Guiana Francesa, 
não têm problemas, desafios e complexidades socio-
econômicas, humanas e culturais que demandam uni-
versidades com a mesma vocação e vigor institucional 
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que a Unila? Com a palavra o Ministério da Educação, 
a União, enfim, para falar sobre o assunto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exemplo 
da Unila, uma grande universidade federal foi criada 
nos últimos anos, no âmbito da integração regional sul 
americana, e, também instalada na rica e desenvolvida 
Região Sul do Brasil.

Trata-se da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, com sede na cidade catarinense de Chapecó, dois 
campi em cidades paranaenses e três outros no Rio 
Grande do Sul. Um deles, em Passo Fundo, já conta 
com um curso de Medicina.

Com alcance institucional sobre 396 Municípios 
da chamada Mesorregião Fronteira Mercosul Sudoeste 
do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio 
Grande do Sul, a UFFS assinala, dentre suas principais 
missões, “desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, buscando a interação e a integração das 
cidades e Estados que compõem a grande fronteira 
do Mercosul e seu entorno”.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, por aí fica mais 
que confirmada, e avalizada pelo próprio MEC, a con-
cepção sulista de que a fronteira do Mercosul se re-
sume aos limites do Brasil com Argentina, Uruguai e, 
com muito favor, um pedacinho simbólico do Paraguai. 
Que, aliás, a esta altura não demonstra qualquer en-
tusiasmo em reintegrar-se ao Mercosul.

Mais uma vez, é bom que se diga, não se trata 
de questionar a instalação de universidades, o que 
seria, no mínimo, uma grave afronta à inteligência. 
Trata-se, isto sim, de questionar o caráter flagrante-
mente desigual como o Governo da União, através do 
MEC, que investe na mobilização de competências e 
na formação de massa crítica como insumo essencial 
para verdadeira integração sul americana preconiza-
da pelo Mercosul.

Não é possível promover, como deseja o Brasil, 
a verdadeira integração subcontinental, sul-americana, 
com políticas e práticas que acentuam ainda mais as 
desigualdades internas, que assinalam, de maneira 
até afrontosa, privilégios regionais.

Convém observar ainda que a verdadeira inte-
gração das nações sul-americanas não pode, jamais, 
se restringir apenas aos estados fronteiriços, mas, 
isto sim, estender-se ao todo de cada um dos países 
comunitários.

Porém, o que vemos hoje, Sr. Presidente, a se 
concluir das iniciativas promovidas pelo MEC e corpo-
rificadas em duas universidades instaladas na região 
Sul, é que a União, o Governo Federal, tem uma vi-
são distorcida, elitista, do que seja e de como se pode 
empreender a verdadeira integração sul-americana.

No mínimo, não é razoável que outras regiões e 
Estados, fora do Sul rico e desenvolvido, não possam 
contar com instituições federais de ensino e pesquisas 
com foco na integração regional, na formação e no in-
tercâmbio do conhecimento como único instrumento 
capaz de anular, progressivamente, as rejeições mú-
tuas, e de consolidar as generosas reciprocidades de 
que se constrói o sonhado espaço comunitário.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, Mato Grosso tem o privilégio de abrigar as nas-
centes do mais internacional dos rios brasileiros, o Rio 
Paraguai, veia fecunda de união e de consanguinidade 
de Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina.

Vertedor da magnífica bacia pantaneira, um dos 
mais ricos e delicados ecossistemas do planeta, o Rio 
Paraguai é dos grandes e estratégicos tributários da 
Bacia do Prata, que nos congrega também ao Uruguai, 
formando assim o conjunto de nações que construiu 
os fundamentos do Mercosul.

Não fosse por muito mais, só por essa condição 
geográfica estratégica, pelo magnífico patrimônio natu-
ral comunitário que abriga, Mato Grosso faz por mere-
cer uma instituição de ensino e pesquisa de vanguarda 
no âmbito do Mercosul – se uma universidade federal 
ou uma instituição constituída, de forma pioneira, pelo 
próprio Mercosul, é questão a se discutir.

Não quero aqui, de maneira alguma, Sr. Presi-
dente, dizer que estamos querendo recriminar ações 
de outros Estados, mas queremos também uma parte 
desse bolo para nossa juventude, para o nosso em-
presário, para as pessoas que, na verdade, constroem 
esse Mato Grosso e esse Centro-Oeste, que também 
está fazendo divisa com país do Mercosul. Temos ali 
tudo que é necessário, vários sistemas para integrar 
o Brasil ao Mercosul. Temos o Pantanal que precisa 
ser estudado. Aliás, criamos a Universidade Estadual 
do Mato Grosso para formar professores do interior 
para o interior, mas também para estudar os nossos 
ecossistemas, estudar o nosso Pantanal com a sua 
biodiversidade, com seus problemas, com as suas di-
ficuldades, com a sua região não conhecida, com seus 
fatores, tanto na parte da fauna com da flora.

Quando nós criamos aquela universidade, nós 
queríamos que ela integrasse para dar uma nova vida 
ao Mercosul. Mas é necessário dar a ela mais recur-
sos, mais convênios, mais responsabilidades, mais 
oportunidades, mais condições para que ela possa ser, 
realmente, portadora da inteligência mato-grossense 
e também o respaldo necessário para que se possa 
fazer também novas iniciativas e que se possa dar 
oportunidades a juventude que lá está.

Quero dizer, Sr. Presidente, sem mágoa nenhu-
ma, com o coração aberto, que nós temos hoje uma 
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classe, em Mato Grosso, principalmente de pessoas 
que vivem a realidade, que confiam no Estado, que 
confiam no Brasil, que querem um Brasil melhor atra-
vés do processo educacional, através da pesquisa de 
qualidade, através do incentivo às pessoas que bus-
cam as condições para que se possa transformar os 
recursos naturais que nós já temos. 

Mas isso, Sr. Presidente, não se faz somente com 
conversa, não se faz somente com petições; faz-se 
com decisões políticas, faz-se com vontade, colocação 
de recursos, com a pesquisa, dando a oportunidade à 
juventude para que possa participar desse processo. 

Hoje, nós temos, no Estado de Mato Grosso, 
canteiro de obras pela iniciativa privada em grande 
parte – o Governo Federal também tem ajudado –, 
mas nós temos lá também um canteiro de produção. 
Mato Grosso, hoje, produz comida para abastecer o 
mundo e temos vocação para muito mais do que isso. 
Milhares e milhares de hectares de terra faltam ser 
incorporados ao processo produtivo. E podemos fazê-
-lo. Mas precisamos de mais Embrapas trabalhando 
lá, mais universidades pesquisadoras trabalhando lá, 
para incorporar o Cerrado, para incorporar o Panta-
nal, para incorporar a Região do Araguaia, que até 
hoje é esquecida no meu Mato Grosso. Precisamos 
de universidades, precisamos de estudos técnicos, 
precisamos de casas formadoras de jovens, para que 
possamos, então, dar o nosso retorno àquilo que te-
mos recebido no Brasil. 

Quero parabenizar a Presidenta Dilma, sim, pelo 
seu trabalho. Ela tem feito um grande trabalho para o 
Brasil. Algumas medidas que passaram por esta Casa 
nesses dez, quinze dias, vieram, na verdade dar, um 
novo fôlego, principalmente àqueles que mais precisam.

Não nego isso, mas eu quero também uma fatia 
para o meu Estado, para o Centro-Oeste, para que 
possamos, de uma vez por todas, incorporar a esse 
processo e nos sentirmos felizes para ali contemplar 
as nossas esperanças, as nossas vontades de fazer 
com que o Brasil também tenha a nossa participação 
nesse processo todo.

Sr. Presidente, quero dizer aqui que eu falo com 
o coração, falo com a alma, porque eu acredito neste 
Brasil, eu acredito no Centro-Oeste, eu acredito em 
Mato Grosso e eu acredito na integração do Mercosul, 
principalmente dos países latinos, dos países que for-
mam uma língua só, que é o espanhol. Só o Brasil fala 
o Português, mas nós temos tranquilidade porque nós 
não temos trauma com ninguém. O Brasil é um país que 
se integra totalmente à comunidade latino-americana 
e, portanto, é um País que tem que se descobrir a sua 
vocação de chefe, a sua vocação de líder desse Cone 
Sul, e começar a colaborar também com esses países, 

a fim de que possa, verdadeiramente, transformá-los 
num polo não só de mercado, mas também de intera-
ção social, interação tecnológica; um País que possa 
proporcionar a todos aqueles que estão aqui uma vida 
feliz, sem conflito, sem nada, porque não é nossa vo-
cação criar conflito. 

Afinal, nós optamos pela paz, nunca pela guer-
ra. Nós optamos pela tranqüilidade, pelo bom convívio 
com os vizinhos e, por isso, nós temos de nos prepa-
rar com um processo educacional benfeito, para que 
a gente possa, realmente, assumir nossa posição de 
destaque no Cone Sul.

Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento 
agradecendo a sua bondade de ficar aqui até esta 
hora ouvindo minhas palavras. Mas a minha palavra é 
de otimismo, é de clamor, é de vontade de ver o Brasil 
crescer. A minha vida parlamentar, toda ela, foi fun-
damentada na vontade de ver uma educação melhor 
para este País. Tanto que as minhas teses, as minhas 
defesas, as minhas buscas, os meus pronunciamen-
tos nesta Casa têm sido muito mais voltadas para o 
processo educacional do que para outra tese qualquer.

Estou feliz por isso e também porque V. Exª nos 
dá essa oportunidade hoje para que possamos falar 
ao povo brasileiro. 

Parabenizo V. Exª e desejo-lhe um bom trabalho. 
Sei que V. Exª tinha uma reunião com o seu Par-

tido, que agora está acontecendo, mas V. Exª, para 
colaborar com o processo também nesta Casa, ficou 
aqui para nos ouvir e para que possamos encerrar esta 
noite de hoje com tranquilidade, na certeza de que es-
tamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação 
para com o Brasil e para com o nosso povo

Muito obrigado, Excelência.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores por essa 

oportunidade que me dão de falar ao nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Osvaldo Sobri-
nho. V. Exª também foi Constituinte, juntos estivemos 
naquela trincheira em defesa da Constituição Cidadã.

Na próxima terça-feira, aqui neste plenário, a 
exemplo da Câmara, haverá uma homenagem aos 
Constituintes de 87/88, e eu estarei, mais uma vez, 
ao lado de V. Exª. Como estivemos lá na OAB naquele 
momento histórico, onde V. Exª também foi homena-
geado, como estivemos na Câmara dos Deputados, 
estaremos aqui na terça-feira.

O seu pronunciamento mostra toda a sua capa-
cidade e, por isso, será homenageado mais uma vez. 

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Obrigado. 

Já somos poucos, não é?
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Eu estive presente ao ato da Câmara dos De-
putados, em que fomos homenageados – eu, V. Exª e 
outros Senadores –, e notei a falta de muitos compa-
nheiros que ajudaram a fazer a Constituição Cidadã. 
Aqui na Casa, somos poucos também.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Somos treze Senadores.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Somos treze Senadores que par-
ticipamos do processo constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Lá atrás, participaram 81 e, hoje, são apenas 
treze daqueles.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e For-
ça/PTB – MT) – Exatamente, eram 81 e, hoje, somos 
apenas treze. Então, é um sinal de que Deus nos deu 
a oportunidade de estarmos vivendo este momento 
histórico, o que eu agradeço muito.

Parabenizo V. Exª por isso também.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns a V. Exª, Senador Osvaldo Sobrinho, 
um educador, foi Deputado Constituinte e é um gran-
de Senador. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.244, DE 2013

Requemos, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de Voto de Congratulações e Aplausos, para a cidade 
de Manaus, que comemora 344 anos, no dia 24 de 
outubro, bem como seja encaminhado o referido voto 
ao senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, Pre-
feito de Manaus, no seguinte endereço: Av. Brasil, N° 
2971 – Compensa I – Manaus/AM –  CEP: 69036-110.

Justificação  

Imagine uma cidade dentro da floresta amazô-
nica, à beira de um rio. Esta cidade existe e se chama 
“Manaus”: é a capital do estado do Amazonas.

Manaus foi fundada há muito tempo atrás, como 
um Forte feito de pedra e de barro, que os portugue-
ses usavam para proteger o norte do Brasil das inva-
sões espanholas. Em volta, moravam várias tribos de 
índios: os barés, os banibas, os passés. Também ha-
via uma tribo chamada “manaós”, que acabou dando 
nome à cidade.

Para ajudar a catequizar os índios, os portugue-
ses resolveram erguer uma capela, em homenagem a 
Nossa Senhora da Conceição, que virou padroeira do 
lugar. A pequena povoação foi crescendo e em 1832 

surgiu a Vila de Manaus. Finalmente, em 1848, no 
dia 24 de outubro, a vila se tornou uma cidade. Virou 
Cidade da Barra do Rio Negro. Alguns anos depois, 
resolveram finalmente chamar a cidade de Manaus.

E veio então a época da borracha, no final do sé-
culo 19. A borracha é feita do látex que é retirado das 
seringueiras. Como a borracha era importante e valia 
muito, vinha muita gente para comprá-la. Vinham navios 
do mundo inteiro. A cidade ficou muito rica. Construíram 
um teatro lindo – a Ópera de Manaus. Artistas da Eu-
ropa vinham se apresentar no teatro. Havia muito luxo.

Mas quando o interesse pela borracha foi dimi-
nuindo, a cidade sofreu. Só muito tempo depois, entre 
os anos 1950 e 1960, com a criação da Zona Franca 
de Manaus, a cidade voltou a crescer, com a indústria 
e o comércio. O turismo também cresceu, e hoje Ma-
naus atrai muitos visitantes. Manaus é uma metrópole, 
no meio da floresta amazônica.

Manaus é um dos maiores centros industriais do 
Brasil. As mais importantes indústrias da cidade atuam 
na área de transportes e comunicações. A energia pro-
veniente do gás natural da região possibilita a algumas 
áreas o crescimento no setor industrial, visando à ex-
portação. Grande parte das indústrias está localizada 
próxima à fonte de matérias-primas, como a extração 
de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento 
dos produtos. A cidade apresentou estabilidade econô-
mica e crescimento industrial de 29,17% em 2011.  Na 
atualidade, Manaus é ao menos três vezes mais rica do 
que há três décadas, representando mais da metade 
da economia do estado do Amazonas. A maior parte 
das fábricas e indústrias beneficiadas pelos incentivos 
fiscais da Zona Franca de Manaus estão localizadas 
no Distrito Industrial, na zona sul da cidade.

A cidade é a terceira no Brasil em relação ao va-
lor adicionado bruto da indústria, atrás de São Paulo 
e Rio de Janeiro. Em 2009, a indústria no município 
gerou um PIB de R$ 15.907.883,00 gerando um acú-
mulo de 13,84%.

O gasoduto Coari-Manaus, que leva o gás natural 
da província do Urucu em Coari, já opera comercial-
mente. O gasoduto tem 670 quilômetros de extensão e 
deverá transportar, em sua primeira fase de operação, 
4,7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. 
A principal finalidade do insumo é a produção de ener-
gia elétrica em termelétricas, para atender a cidade e 
municípios vizinhos.

O desenvolvimento rápido de Manaus para uma 
cidade de grande porte deu-se principalmente através 
da dispersão das indústrias na área industrial da cida-
de. Apesar de a indústria ainda responder por grande 
parte da economia da cidade e também do Amazonas, 
a sua importância, nos últimos anos, diminuiu signifi-
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cativamente. O responsável por isso é o crescimento 
de outras áreas econômicas, como a construção civil, 
ecoturismo, desporto e serviços.

Muito pertinho de Manaus fica o encontro das 
águas claras do rio Amazonas com as águas escuras 
do Rio Negro, formando um desenho incrível.

O clima de Manaus é considerado tropical úmi-
do, com aumento de chuvas no verão e temperatura 
média anual de 26,5 °C, tendo uma umidade relativa 
elevada durante o ano. Devido à proximidade da linha 
do equador, o calor é constante do clima local. São 
inexistentes os dias de frio no inverno. A proximidade 
com a floresta normalmente evita extremos de calor e 
torna a cidade úmida.

A vegetação da capital é densa, e tipicamente 
coberta pela floresta Amazônica. Com uma flora diver-
sificada, abriga vários tipos de plantas, além da vitó-
ria-régia, uma espécie aquática ornamental. Existem 
plantas bem próximas umas das outras, o que torna 
a vegetação úmida e impenetrável. Há espécies com 
folhas permanentes, encarregadas de deixar a floresta 
com um verde intenso o ano todo.

A vida noturna é agitada, há as praias badaladas 
da Ponta Negra, o Mercadão, que vende raízes, ervas 
medicinais e frutas que não dá nem pra imaginar, além 
de barcos que levam para toda a parte, sem falar em 
mais de dois mil tipos de peixe! 

Os rios que passam por Manaus são o Negro e 
o Solimões e, ao se encontrarem, formam o grande rio 
Amazonas. O Rio Negro é o maior afluente da margem 
esquerda do Rio Amazonas, o mais extenso rio de água 
negra do mundo e o segundo maior em volume de água 
– atrás somente do Amazonas. O rio Amazonas é o maior 
rio da Terra, tanto em volume d’água quanto em com-
primento (6.992,06 km de extensão). Tem sua origem 
na nascente na cordilheira dos Andes, no sul do Peru, 
e deságua no oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins.

Muito orgulho de termos contribuído e podermos 
fazer parte do exército daqueles que defendem incan-
savelmente e trabalham incontestável na construção 
da cidade que sonhamos e que queremos. Parabéns 
nossa Manaus, amada e decantada por todos aqueles 
que aqui nasceram ou mesmo aqueles que escolheram 
Manaus como sua cidade.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin – Senador Eduardo Bra-
ga – Senador Alfredo Nascimento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o 
voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser 
lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de 
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação 
pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 
2012 (nº 4.268/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Sandes Júnior), que acrescenta art. 85-A ao Capítulo 
VII – Da Sinalização de Trânsito da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre faixas de pedestres. 

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com 
emendas de redação, a matéria vai à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Go-
verno/PT – RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 037/13-GLDEM

Brasília, 23 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wilder 

Morais para exercer o cargo de Vice-Líder do Partido 
Democratas no Senado Federal, durante a licença do 
Senador Jayme Campos.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

Ofício nº 245/2013 – GSLVAN

Brasília-DF, 22 de outubro de 2013

Cumprimentando-o cordialmente solicito justificar 
a minha ausência em duas votações de autoridades, 
na data de hoje, dia 22 de outubro, sendo a do Em-
baixador Ruy Carlos Pereira e a do Embaixador Flávio 
Nóbrega, em virtude de ter me ausentado para parti-
cipar de uma solenidade em Alvorada da Norte-GO.

Trata-se de Sessão Solene da Câmara Municipal 
em que estarei sendo homenageada com o Diploma 
de Honra ao Mérito Tristão do Prado, a qual não posso 
deixar de comparecer.

Agradeço antecipadamente a atenção. – Sena- – Sena- Sena-
dora Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Os ofícios que acabam de ser 
lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Avi-
so nº 369, de 15 de outubro de 2013, do Ministro de 
Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 
624, de 2013, de informações, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do 
Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

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

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil está redescobrindo 
a ferrovia como melhor opção para o transporte de 
cargas e passageiros, modal que pode tirar inúmeros 
caminhões das rodovias e melhorar a mobilidade ur-
bana nas grandes cidades.

Ferrovia é economia, é ecologia, é cidadania, não 
necessariamente nesta ordem!

Estamos prestes a viver uma revolução metro-
ferroviária no País.

Um exemplo disso é a Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste (FICO) que está para ser implantada, 
com uma extensão de 1.060 Km, partindo da Ferrovia 
Norte-Sul em Campinorte (GO), cruzando pelo médio 
norte de Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde (MT) e 
terá investimento de R$ 6,4 bilhões.

Essa é só uma parte de um projeto gigantesco 
da Ferrovia Transcontinental (EF-354), planejada para 
4.400 Km de extensão, ela segue da Norte-Sul, para 
o sudeste, cortando o Distrito Federal, Minas Gerais, 
até o litoral norte fluminense.

Para o oeste, o plano indica a passagem em vá-
rias cidades de Mato Grosso – incluindo Água Boa, 
Canarana, Gaúcha do Norte, Santiago do Norte, Nova 
Ubiratã, Campo Novo de Parecis, Sapezal, Campos 
de Júlio, Comodoro seguindo na direção de Vilhena e 
Porto Velho em Rondônia, passando pelo Acre até a 
divisa da fronteira com o Peru, na localidade de Bo-
queirão da Esperança.

A expectativa inicial da Valec era ter iniciado as 
obras no fim de 2010. Depois, o prazo passou por su-
cessivos adiamentos e ainda não começou.

Na quarta-feira da semana passada, dia 16, du-
rante audiência pública na Comissão de Infraestrutura 
do Senado questionei o ministro dos Transportes, César 
Borges, sobre a política de planejamento do Governo 
Federal que prioriza projetos que não atendem às de-
mandas de produção nacional.

Acredito que o Executivo errou quando escolheu 
como prioridade o trecho da ferrovia Norte-Sul em de-
trimento da FICO, que passará dentro de Mato Grosso 
onde tem 43 milhões de toneladas de grãos saindo em 

cima de rodas de caminhões. Não consigo entender os 
técnicos que fazem o planejamento dessas prioridades!

Mato Grosso foi preterido mesmo tendo a maior 
produção de grãos do país!

Quando o governo dá prioridade ao trecho da 
Norte-Sul que liga Açailândia no Maranhão a Barcare-
na no Pará, ele está competindo com outra ferrovia de 
carga, já implantada e funcionando com boa eficiência, 
que é do Porto do Itaqui no Maranhão.

Concluir esse trecho em detrimento da FICO, é 
não contemplar com transporte competitivo um enor-
me fluxo e volume de grãos produzidos por Goiás e 
Mato Grosso.

Estimativas da Associação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso Aprosoja/MT) apontam 
que, quando estiver efetivamente funcionando, a Fico 
terá condições de baratear em até R$ 1 bilhão por 
ano o custo do frete que hoje é pago pelos produto-
res da região.

É preciso deixar claro que a FICO não trará so-
mente ganho financeiro. Com a ferrovia operando nós 
vamos tirar milhares de carretas das rodovias, melho-
rando assim a mobilidade urbana e a qualidade de 
vida das pessoas que habitam as regiões produtoras 
e dependem das rodovias para se locomoverem.

A construção da Ferrovia de Integração do Centro-
-Oeste significa um ganho enorme para o meio ambien-
te. Com menos carretas nas rodovias, teremos menos 
queima de óleo diesel, menos monóxido de carbono, 
menos pneus descartados.

Nossas rodovias há muito tempo não comportam 
mais o crescente volume da produção que precisa ser 
escoada todos os anos! Precisamos de ferrovias e hi-
drovias, quanto mais, melhor!

Os modais precisam competir entre si, pois isso 
diminui os preços e aumenta a eficiência, essa é a regra.

Pelo programa do governo federal, em setem-
bro era para ter sido colocado na praça o edital de 
concessão da Parceria Público Privada (PPP) para a 
construção e implantação da ferrovia. Não aconteceu!

Quanto tempo mais teremos que esperar para 
que as obras comecem? A expectativa do governo é 
de que a FICO esteja operando até 2018.

No entanto, os meses estão passando, já estamos 
chegando ao final de 2013 e os trabalhos de constru-
ção ainda não começaram.

Com o crescente volume de cargas, principal-
mente dos setores de mineração, do agronegócio e de 
combustíveis, o Brasil não pode mais esperar!

Precisamos de alternativas já, no presente, para 
o transporte das próximas safras e toda gama de com-
modities.

Muito obrigado!
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e 
Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Se-
nado, há três décadas o público leitor de Boa Vista se 
mantém informado sobre os acontecimentos do mundo, 
do país, de meu Estado de Roraima e de nossa capital, 
Boa Vista, por meio do jornal Folha de Boa Vista, que 
completou, neste dia 21, 30 anos de funcionamento 
prestando serviços à sociedade.

Fundado petos jornalistas Fernando Estrela – o 
único que vive até hoje no Estado -, Sandra Regina 
Tarcitano e Cosette Espíndola de Castro, e por Cícero 
Cruz antigo funcionário da Telebrás da Paraíba, a Fo-
lha de Boa Vista imprimiu, desde sua primeira edição, 
o princípio da independência.

Com este princípio, a Folha de Boa Vista perse-
guiu a meta de produzir um conteúdo que fosse fruto 
de um trabalho investigativo, que contivesse a infor-
mação e a criticidade, de forma pluralista e apartidária.

Surgido em um momento conturbado da história 
política de nosso país, a Folha de Boa Vista circulou 
pela primeira vez em 21 de outubro de 19S3 e, desde 
então, busca primar pelo respeito à ética jornalística.

Em 1996, o jornal se notabilizou, ao Sevar ao co-
nhecimento do público, a morte de 32 recém-nascidos 
no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré/ 
por infecção hospitalar.

Graças a este excelente trabalho Investigativo, o 
jornal evitou a morte de mais bebês. Mais que isso: foi 
protagonista ao alertar o país para outras mortes que 
poderiam estar a ocorrer em maternidades brasileiras.

São igualmente históricas, outras edições deste 
veículo de comunicação com denúncias de corrupção 
ocorrida na estrutura pública do Estado.

A Folha acompanhou a tragédia do incêndio ocor-
rido em 1997; um episódio que se tornou assunto 
mundial, ao destruir 14,7% da área total de Roraima.

A Folha de Boa Vista que inicialmente circulou 
como semanário, tornou-se um jornal e passou a ofe-
recer aos leitores um produto mais moderno, atuali-
zado e atraente.

A partir da década de 2000, a empresa se tor-
nou o Grupo Folha, empreendimento editorias que 
concentra o jornal Folha, a Rádio Folha, a Editora Boa 
Vista e a FolhaWeb. Esta última, inaugurada em 2005, 
introduziu o jornal no mundo digital.

Assim, o maior veículo de jornalismo do Estado, 
chega hoje aos 30 anos, com a marca da consolidação: 
tem uma circulação diária de 12 mil jornais, e com a 
preferência de 90% dos leitores do Estado, segundo 
números auditados por vários institutos de pesquisa.

Como podemos perceber, nobres colegas, no 
momento em que vemos o mundo se transformar com 

o impacto das tecnologias digitais e virtuais, ficamos 
sabendo, também, que há, lá do outro lado do hemisfé-
rio, um jornal que mostra-se em sintonia com o mundo.

É, portanto, com orgulho, que registro neste Par-
lamento brasileiro, a passagem dos 30 anos da Folha 
de Boa Vista.

O mérito deste festo é de um economista que não 
fraquejou frente aos obstáculos, políticos, econômicos 
e estruturais, encontrados.

Este homem é o senhor Getúlio Cruz, o proprie-
tário do conglomerado empresarial de comunicação 
que gera mais de 100 empregos diretos e indiretos em 
nosso Estado e que conduz um jornal, sem se curvar 
a interesses de grupos políticos.

De parabéns, também, está a diretora financeira 
da Folha de Boa Vista, Paula Cruz, e toda a equipe 
deste veículo, por realizarem um jornalismo de impar-
cialidade.

É tendo um grupo imparcial e corajoso como 
este e um jornal tão necessário como a Fama de Boa 
Vista, que Roraima tem garantidas as vozes e expres-
sões de todos.

É o oportuno registro que hoje faço.
Muito obrigada.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – 

SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para fazer o registro da matéria intitulada “Fundação 
Banco do Brasil dá R$ 36 mi a ONGs ligadas ao PT”, 
publicada pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edi-
ção de 07 de setembro de 2013.

De acordo com a matéria publicada, a Fundação 
Banco do Brasil, controlada pelo PT, firmou convênios 
de R$ 36 milhões com entidades ligadas ao partido e 
familiares de seus dirigentes. A Polícia Civil do Distrito 
Federal apreendeu documentos e computadores na 
sede da fundação em Brasília e iniciou as investigações.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

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

Fundação Banco do Brasil dá R$ 36 mi  
a ONGs ligadas ao PT 

Lista de organizações não governamentais 
e prefeituras que receberam verba está sob 
investigação
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Controlada pelo PT, a Fundação Banco do Brasil 
firmou convênios de R$ 36 milhões com entidades li-
gadas ao partido e familiares de seus dirigentes. A lista 
de organizações não governamentais, associações e 
prefeituras beneficiadas está sob investigação da Po-
lícia Civil do Distrito Federal. O banco faz auditoria nos 
contratos e parcerias.

Como o Estado mostrou na quinta-feira, a De-
legacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) do 
Distrito Federal apreendeu documentos e computa-
dores na sede da fundação, em Brasília. Dois DVDs e 
um CD foram retirados do gabinete do atual presidente 
da fundação, Jorge Alfredo Streit, ligado ao PT. Ele foi 
candidato ao governo de Rondônia pelo partido.

A posse na fundação, em junho de 2010, foi pres-
tigiada por quadros importantes da sigla, entre eles 
cinco parlamentares e o então ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, Luiz Dulci. 

Streit sucedeu a Jacques Pena, filiado ao PT do 
DF, cuja administração foi marcada por repasses a en-
tidades ligadas aos seus parentes, agora sob investiga-
ção. Com sede numa sala sem placa de identificação 
em Brasília, que fica trancada em horário comercial, 
só a Associação de Desenvolvimento Sustentável do 
Brasil (Adesbra) firmou parcerias de R$ 5,2 milhões 
desde 2003. O diretor executivo da entidade, Joy de 
Oliveira Penna, é irmão de Jacques e tem ligações com 
outras entidades contempladas com recursos. 

Filiado ao PT de Goiás, Joy também participa da 
Rede Terra, como registra documento da fundação, ob-
tido pelo Estado. Desde 2007, a entidade assinou con-
vênios de R$ 7,5 milhões com a fundação. Com sede 
em Cristalina (GO), é dirigida por Luiz Carlos Simion, 
cujo irmão, Vilmar Simion, é coordenador executivo da 
Programando o Futuro, outra ONG contemplada com 
mais R$ 4,9 milhões para projetos de inclusão digital 
em Valparaíso de Goiás. 

Os irmãos Pena são conhecidos por levar para 
a fundação a República de Caratinga, sua cidade de 
origem. Com a Associação dos Produtores Rurais e 
Agricultores Familiares de Santo Antônio do Manhuaçu, 
sediada no município, a fundação firmou convênio de 
R$ 1,05 milhão. A associação é comandada por dois 
primos de Jacques e Joy. “Tem razão de estar descon-
fiando, porque é parente, né?”, admite o ex-presidente, 
atual tesoureiro da associação e primo da dupla, Sér-
gio Pena de Faria. 

Defesa “Essa associação não é igual o que a 
gente ouve falar por ai, que é só para desviar dinheiro”

Segundo ele, o projeto desenvolvido na cidade, 
para aperfeiçoar técnicas de produção agrícola, foi 
apresentado por outra entidade, mas a fundação não 
a aceitou, pois a proponente tinha só dois anos de 

existência. Os dirigentes, então, pediram que a asso-
ciação a substituísse. 

“Cedi os documentos, mandaram para lá, onde 
que foi aprovado”, conta Pena, negando favorecimen-
to. “Essa associação não é igual a gente ouve falar aí 
que é só para desviar dinheiro. Pode dormir ‘sono solto’ 
que os documentos estão direitinho. Esse projeto foi o 
mais vigiado do Brasil”, assegura, acrescentando que 
os fiscais da fundação fiscalizaram a execução e que 
houve prestação de contas.

Para Caratinga, a fundação mandou mais R$ 1,3 
milhão para construir o Centro de Excelência do Café 
na gestão do ex-prefeito João Bosco Pessine (PT). 
A atual administração, do PTB, diz que teve de fazer 
obras adicionais para completar o projeto. Pessine não 
foi localizado.

Denúncia. A investigação da Polícia Civil começou 
a partir de denúncia de uma servidora da fundação, 
que está sob proteção policial e da área de segurança 
do Banco do Brasil. O órgão explica que as apurações 
são da sua alçada, e não da Polícia Federal, pois a 
fundação recebe recursos do banco, uma empresa de 
economia mista. 

A funcionária teria recebido ameaças após delatar 
suposto esquema de desvio de recursos. Ela contou à 
polícia que a prestação de contas de algumas entidades 
não era analisada adequadamente. Não está descar-
tado o afastamento do atual presidente da fundação, 
Jorge Alfredo Streit. A expectativa no Banco do Brasil 
é de que as primeiras conclusões da auditoria saiam 
neste fim de semana. 

As denúncias sob investigação integram processo 
sob sigilo que tramita no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. A fundação explica que não teve 
acesso aos autos. Recentemente, atendendo à solici-
tação, enviou informações ao Ministério Público do DF.

FBB alega usar critério técnico em convênios 

A Fundação Banco do Brasil (FBB) informou, por 
meio da assessoria, que não há critério político na es-
colha das entidades beneficiadas com recursos para 
investimentos em projetos sociais. A entidade citou 
ter convênios com prefeituras de 19 partidos, entre as 
quais 30 governadas por petistas – o maior número 
-, seguidas por PMDB (24), PDT (23) e PSDB (22). 

“As decisões quanto aos pedidos de investimen-
tos sociais, de qualquer proponente, não são pautadas 
por relacionamentos, sejam eles pessoais e partidários. 
Além das análises técnicas, as decisões são colegia-
das, dentro dos princípios de governança.”

Sobre a ONG Adesbra, a fundação afirma que 
Joy Pena assumiu a presidência em 2011, mais de um 
ano depois de o irmão ter deixado o comando da FBB. 
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No período em que Jacques era presidente, Joy atua-
va para a Rede Terra. O convênio com essa entidade, 
diz a fundação, foi firmado após a saída de Jacques.

Diretor da Programando o Futuro, Vilmar Simion 
disse não ter filiação partidária e que a ONG não rece-
be diretamente recursos da FBB. Luiz Simion pediu ao 
Estado que enviasse perguntas por e-mail, mas não 
respondeu a mensagem. Joy e Jacques Pena foram 
procurados por telefone e nas ONGs a que são ligados, 
mas não foram localizados. / A.M. e F.F.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – 
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para fazer o registro do editorial intitulado, “O governo 
não sabe o que mudar”, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo, em sua edição de 20 de setembro de 2013.

O editorial destaca que o fato de não ter havido 
nenhuma proposta para o trecho em licitação – a BR-
262, entre Minas Gerais e Espírito Santo, mostra que 
o modelo montado pelo governo tem falhas que pre-
cisam ser corrigidas.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

O governo não sabe o que mudar 

20 de setembro de 2013 | 2h 11

O Estado de S.Paulo
Talvez o ministro dos Transportes, César Borges, 

tenha lá suas razões para, como afirmou, “comemorar 
com muita alegria” o resultado do leilão da BR-050, o 
primeiro trecho de rodovia federal cuja responsabilidade 
é transferida para a iniciativa privada de acordo com 
o Programa de Investimentos em Logística anunciado 
em agosto de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. 
Quaisquer que sejam suas razões, porém, o ministro 
precisa conter sua alegria nos limites do real signifi-
cado desse leilão.

Apesar do desconto de 42,38% na tarifa de pe-
dágio oferecido pelo consórcio vencedor da BR-050, o 
fato de não ter havido nenhuma proposta para o outro 
trecho em licitação – a BR-262, entre Minas Gerais e 
Espírito Santo – mostra que o modelo montado pelo 
governo tem falhas, que precisam ser corrigidas. Cor-
rigi-las exige menos celebração e mais competência 

técnica para definir parâmetros que sejam adequados 
ao poder público, ao investidor e ao usuário.

Surpreendida pelo fracasso do leilão da BR-262, 
a presidente Dilma reconheceu, em entrevista a emis-
soras de rádio gaúchas, a necessidade de rever as 
condições de cada estrada a ser leiloada, para definir 
melhor as regras para sua concessão à iniciativa pri-
vada. “Nós queremos fazer concessão com uma Taxa 
Interna de Retorno (TIR) adequada e tarifa adequada”, 
afirmou. “Para cada estrada vamos fazer uma avalia-
ção específica, não é uma concessão fatiada.” Ou seja, 
haverá mudanças nos próximos leilões.

Louve-se a capacidade do governo de, indireta-
mente, admitir que erros foram cometidos na fixação 
dos critérios básicos para o leilão da BR-262. No en-
tanto, para um país que carece agudamente de uma 
rede de infraestrutura mais segura, confiável e ampla 
que permita o escoamento de sua produção sem in-
correr em pesados custos adicionais, é desanimador 
que, 13 meses depois de anunciado o plano de logís-
tica e já tendo completado dois terços do mandato, o 
governo Dilma ainda não consiga executar adequada-
mente seus planos.

As regras gerais são, de fato, as apontadas pela 
presidente. Mas o governo do PT, desde a era Lula, 
tem demonstrado grande dificuldade para, a partir des-
sas regras gerais, especificar os parâmetros concre-
tos, que ofereçam às empresas interessadas a base 
indispensável para a elaboração de uma proposta 
que assegure a saúde financeira do empreendimento 
no longo prazo e condições de vencer a disputa e dê 
ao usuário a segurança de que disporá de serviço de 
melhor qualidade a um preço tolerável.

O governo do PT está como que preso na armadi-
lha política que criou para si mesmo. Nas duras críticas 
que fizeram às privatizações feitas pelo governo FHC, 
os petistas acusaram-nas de impor pedágios excessi-
vos aos usuários. Mesmo aceitando relutantemente a 
ideia de privatização, o governo do PT adotou como 
critério básico a redução das tarifas, ou a política de 
modicidade tarifária. É claro que tarifas baixas são 
desejáveis. Mas, para atrair o investimento privado, é 
preciso também assegurar a rentabilidade suficiente do 
empreendimento. O governo não tem conseguido com-
patibilizar esses dois objetivos nos leilões de rodovias.

Nesse campo, até agora agiu pelo método de 
tentativa e erro. Já corrigiu entre 15% e 20% as tarifas 
máximas que seriam impostas aos trechos concedidos, 
elevou de 5,5% para 7% a TIR, dividiu em cinco gru-
pos os noves lotes a serem leiloados, ampliou a fatia 
dos investimentos que poderão receber financiamen-
tos públicos e privados, comprometeu-se a executar 
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com recursos próprios parte das obras de duplicação 
e ampliou o prazo da concessão.

Mesmo assim, continua sem saber como fará os 
próximos leilões. O ministro César Borges adiantou que, 
provavelmente, cada leilão terá apenas uma estrada. 
Ele já admite que poderá ser adiado o leilão do trecho 
da BR-101 na Bahia, marcado para 23 de outubro.

São indícios de que haverá atrasos. Recorde-se 
que os próximos leilões coincidirão com outros, como 
o do Campo de Libra, no pré-sal, e o dos aeroportos 
do Galeão e de Confins.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribu-
na, neste momento, para fazer o registro do editorial 
intitulado, “Mais um tropeço econômico”, publicado no 
jornal O Estado de S.Paulo no dia 14 de julho de 2013.

O editorial destaca que a produção vai mal, o 
consumo fraqueja e o emprego industrial começa a 
ratear, segundo os indicadores econômicos de maio. 
Esse índice caiu 1,4% de abril para maio, já descon-
tados os fatores sazonais. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

Mais um tropeço econômico 

A produção vai mal, o consumo fraqueja e o em-
prego industrial começa a ratear, segundo os indicado-
res econômicos de maio. Essas informações parciais 
foram completadas na sexta-feira com a divulgação 
do Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br), considerado por analistas uma antecipação, 
imprecisa, mas útil, do Produto Interno Bruto (PIB) cal-
culado a cada três meses pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Esse índice caiu 1,4% de abril para maio, já des-
contados os fatores sazonais. A média dos cinco pri-
meiros meses foi 3,17% maior que a de janeiro a maio 
do ano passado, mas o crescimento acumulado em 12 
meses ficou em apenas 1,89%. No mercado financeiro, 
os novos dados reforçaram as dúvidas sobre uma recu-
peração mais firme da economia nos próximos meses.

O resultado, segundo fontes da equipe econômi-
ca do governo, teria sido menos ruim, em maio, sem o 
feriado de Corpus Christi. De acordo com esses téc-
nicos, o IBC-Br teria caído 0,7%, se o feriado, como 

ocorre com maior frequência, tivesse caído em junho. 
Pode ser, mas ainda teria havido uma retração consi-
derável da atividade. Teria sido menos acentuada, mas 
a inflexão negativa continuaria bem marcada. 

Esse ponto é especialmente importante porque 
o governo vinha apostando em dados positivos no 
segundo trimestre para marcar uma virada no quadro 
econômico. Nesta altura, a hipótese de um segundo 
trimestre bem melhor que o anterior está enfraquecida. 

O feriado pode ser a explicação para o recuo de 
certas atividades, mas é preciso outro fator para dar 
conta da redução do emprego industrial. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a queda 
foi de 0,5%, depois de alguns meses de estabilidade. 

No segmento de transformação o emprego caiu 
0,2%, enquanto o número de horas de trabalho dimi-
nuiu 3,6%, de acordo com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Mas o mesmo relatório aponta uma 
alta de 0,1% para o salário médio real e um aumento 
de 0,5% para o bolo de salários.

As condições de emprego na indústria de trans-
formação podem ser um bom indicador do estado de 
espírito e das expectativas do empresariado. Apesar 
do mau desempenho da economia nos últimos anos, 
os dirigentes da indústria evitaram demitir, ou demi-
tiram muito moderadamente, por causa do alto custo 
do desligamento e também da escassez de mão de 
obra qualificada. 

Recompor os quadros para acompanhar a rea-
tivação econômica poderia ser difícil e especialmente 
custoso. O aumento das demissões no mês de maio 
pode ser mais um sinal de desânimo dos empresários. 

Divulgado o índice IBC-Br, avaliações e novas 
projeções foram anunciadas por instituições financei-
ras e consultorias. O economista Flávio Serrano, do 
Espírito Santo Investment Bank, chamou a atenção 
para a instabilidade dos dados – “praticamente uma 
gangorra”, segundo ele. “Não temos trajetória consis-
tente de expansão e esse é o pior dos mundos para 
os investimentos, principalmente em um cenário de 
inflação pressionada”, acrescentou. 

O diretor de pesquisas para a América Latina do 
Goldman Sachs, Alberto Ramos, chamou a atenção 
para as incertezas, relacionadas em grande parte às 
possíveis respostas do governo às demandas apre-
sentadas nas manifestações. 

A grande aposta na retomada do crescimento 
estava baseada, segundo lembrou, na expectativa de 
maiores investimentos, mas isso depende do senti-
mento dos empresários e dos consumidores. Há um 
risco crescente, segundo ele, de uma desaceleração 
da atividade, exatamente o oposto das previsões mais 
otimistas dos últimos meses. 
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A retomada firme do investimento dependerá 
duplamente do governo – de sua competência para 
cuidar dos projetos de infraestrutura, tanto por sua 
conta quanto em parceria com o setor privado, e de 
sua credibilidade. 

Confiança na orientação do governo e, de modo 
especial, em sua disposição para respeitar regras e 
cumprir compromissos faz muita diferença quando se 
avaliam os riscos de um empreendimento. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momen-
to, para fazer o registro do artigo intitulado “O fim do 
resto”, publicado pela revista Veja, em sua edição de 
03 de julho de 2013.

O autor do artigo, J.R. Guzzo, detalha fatos que 
vêm acontecendo no Brasil nos últimos meses e desta-
ca que a presidente Dilma Rousseff simplesmente não 
está à altura da situação que tem o dever de enfrentar. 
Diz ele que a presidente não sabe o que fazer, o que 
acha que sabe está errado,e, seja lá o que resolva, ou 
diga que está resolvendo, não vai ser obedecida na 
hora da execução.

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

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

O fim do resto

Um caderno de anotações sobre os fatos que vêm 
acontecendo no Brasil durante as três últimas sema-
nas poderia conter, com bastante precisão e dentro da 
“margem de erro” tão útil aos institutos de pesquisa, o 
registro das seguintes realidades:

─ A presidente Dilma Rousseff simplesmente não 
está à altura da situação que tem o dever de enfren-
tar. Não sabe o que fazer, o que acha que sabe está 
errado, e, seja lá o que resolva, ou diga que está re-
solvendo, não vai ser obedecida na hora da execução. 
O momento exige a grandeza, a inteligência e os va-
lores pessoais de um estadista. Dilma não tem essas 
qualidades. O autor deste artigo também não sabe o 
que deveria ser feito ─ para dizer a verdade, não tem 
a menor ideia a respeito. Em compensação, ele não é 
presidente da República.

─ A mais comentada de todas as propostas que a 
presidente anunciou para enfrentar a crise foi um mis-
terioso plebiscito, do qual jamais havia falado antes, 

para aprovar uma nova Assembleia Constituinte des-
tinada exclusivamente a fazer uma “profunda reforma 
política”. Não houve, também aqui, a mínima preocu-
pação em pensar antes de falar, para ver se existiria 
alguma ligação entre essa idéia e a possibilidade real 
de executá-la dentro das leis vigentes. Não existia, é 
claro. Resultado: a proposta de Dilma morreu em 24 
horas, afogada num coro de gargalhadas. A hipótese 
otimista é que o governo esteja a viver, mais uma vez, 
um surto agudo de desordem mental e descontrole so-
bre seus próprios atos. A pessimista é que o PT, sob 
o comando do ex-presidente Lula. esteja querendo 
empurrar Dilma para uma aventura golpista.

“Nunca, possivelmente, o Brasil esteve sob o 
comando de gente tão soberba quanto Lula, Dilma e 
Rousseff e os barões do PT, e tão à vontade em exi-
bir sua arrogância. Estão levando, agora, o susto de 
suas vidas”

─ A única “reforma política” que o PT quer fazer, 
como se sabe há anos, é a seguinte: tirar do eleitor 
brasileiro o direito de escolher os deputados nos quais 
quer votar, obrigando a todos a votar numa “lista fe-
chada” e composta exclusivamente de nomes que os 
donos dos partidos escolherem; “financiamento público” 
para as campanhas, ou seja, sacar dinheiro do Tesou-
ro Nacional e entregá-lo diretamente aos políticos nos 
anos eleitorais. Além dos milhões que já recebem pelo 
“caixa dois” das empresas privadas (e que o próprio 
Lula, numa “entrevista” armada durante o mensalão, 
considerou algo perfeitamente normal), receberiam 
também dinheiro que vem direto do contribuinte.

─ A “reforma” Lula-PT não propõe nenhuma mu-
dança, uma única que seja, em nada daquilo que 
a população realmente quer que mude, e que tem 
sido um dos alvos principais da ira das ruas: o fim de 
qualquer dos privilégios grotescos dos parlamenta-
res, como carro privado para cada um, casa de gra-
ça, verbas que podem gastar como quiserem, e que 
acabam sistematicamente no próprio bolso ou no de 
sua família. Podem faltar quanto quiserem. Vendem ou 
alugam seus assentos a “suplentes”. A reforma petis-
ta mantém o absurdo sistema eleitoral que nega ao 
cidadão brasileiro o direito universal de “um homem, 
um voto”. Recusa o voto distrital, adotado em todas 
as democracias verdadeiras do mundo. Nada disso: 
num ambiente de catástrofe, em que até uma criança 
de 10 anos sabe que o povo tem pelos políticos uma 
mistura de asco, desprezo e ódio, o PT quer dar ainda 
mais dinheiro a eles.

─ A presidente disse que “está ouvindo” os indig-
nados que foram às ruas. Mas não está. Se estivesse, 
não existiria, em primeiro lugar, o inferno que é a vida 
diária de milhões de brasileiros, a quem o governo 
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ignora; porque dá o Bolsa Família, anuncia vitórias 
imaginárias e acha que governar é fazer truques de 
marquetagem, convenceu-se de que o povo está mui-
to bem atendido. Escutando os protestos? Ainda em 
março, Dilma recusou uma suíte de 80 metros quadra-
dos num hotel de luxo da África do Sul, por achar que 
era pequena demais. A culpa, é claro, foi passada ao 
Itamaraty. Mas, quando o fato se tornou conhecido, a 
presidente não disse nenhuma palavra de desculpa, 
nem mandou o Itamaraty tomar alguma providência 
para que um fato assim não se repita. Foi adotada uma 
única medida: de agora em diante o governo não vai 
mais revelar nenhum dado das viagens presidenciais.

─ Ao longo de vinte dias, Dilma, seus 39 ministros 
e os mais de 20.000 altos funcionários de “livre nome-
ação” do governo não vieram com uma única ideia que 
pudesse merecer o nome de ideia. Suas propostas 
demoraram até a semana passada para aparecer – e, 
quando enfim vieram, anunciaram coisas desconec-
tadas com a realidade ou entre si próprias, pequenas 
na concepção e nos objetivos, incompreensíveis ou 
apenas tolas. Foram tirando ao acaso de uma sacola, 
e jogando em cima do público, as miudezas que pas-
saram por seu circuito mental nestes dias de ira: mudar 
a distribuição de royalties do petróleo, importar 10.000 
médicos estrangeiros, punir a “corrupção dolosa” como 
“crime hediondo” (Dilma, pelo jeito, imagina que possa 
haver algum tipo de corrupção não dolosa), dar “mais 
recursos” para isso ou aquilo, melhorar a “mobilidade 
urbana”. É puro PAC.

─ No jogo jogado, tudo isso quer dizer três vezes 
zero. Numa hora dessas eles vêm falar em royalties, 
assunto técnico que exigirá meses ou anos para ser 
reformulado? Importação de médicos? Só agora des-
cobriram que faltam médicos no serviço público por 
causa da miséria que lhes pagam? Só depois que o 
povo foi para a rua perceberam que a corrupção é um 
crime abominável? Se os que mais roubam estão dentro 
da máquina do governo, como acreditar num mínimo 
de sinceridade nesse palavrório todo? A presidente e 
seu entorno anunciaram medidas que só o Congres-
so pode aprovar. Outras dependem do Judiciário, ou 
de estados e prefeituras. O que sobra é o fim do resto.

─ Os números apresentados até agora não fazem 
nenhum sentido. Falou-se em aplicar “50 bilhões” de 
reais em obras de “mobilidade urbana”. Que raio quer 
dizer isso? Parece que se trata de melhorar o transpor-
te em metrô, trens e ônibus – mas não existe a mais 
remota informação concreta sobre como fazer isso na 
prática, nem onde, nem quando. Não é uma providência 
de verdade; é apenas uma cifra chutada e um amonto-
ado de dúvidas. O trem-bala, por exemplo – será que 
entra nessa conta? Há algum projeto de engenharia 

pronto para alguma obra a ser feita? Alguém no gover-
no sabe dizer onde estão os tais “50 bilhões”? Não é 
surpresa que um grupinho de garotos do Movimento 
Passe Livre tenha saído de um encontro com Dilma 
dizendo que ela é “completamente despreparada” no 
assunto. Os números citados para a saúde são igual-
mente desconexos: 7 bilhões de reais para “20.000─ 
unidades de atendimento médico. Quais unidades? 
Onde? Esses “7 bilhões”, se existissem, equivaleriam 
a 20% do que se estima que será gasto nas obras 
para a Copa de 2014. Dá para entender? É a fé cega 
na incapacidade do povo brasileiro em fazer contas.

─ A marca mais notável da defesa que o governo 
fez de si próprio, durante estes dias de revolta, é que 
não há uma defesa. Pedem que o povo reconheça as 
“transformações” que fizeram no país. Quais? Após dez 
anos de governo popular do PT, o Brasil está em 85° 
lugar no IDH – subiu apenas 5% em todo esse tem-
po, e teve crescimento praticamente nulo durante os 
anos Dilma. Isso ocorreu num período de dramáticos 
avanços na renda de todos os países pobres: apenas 
entre 2005 e 2011, 500 milhões de pessoas saíram 
da pobreza em todo o mundo. O governo do petismo 
transformou o Brasil num país com 50.000 assassina-
tos por ano, e onde 75% da população não é capaz de 
entender plenamente o que lê. A rede pública de saúde 
foi transformada num monstro em que o cidadão pode 
esperar seis meses, ou um ano, por um exame clínico, 
e pacientes aguardam atendimento jogados no chão 
de hospitais, como se vivessem num país em guerra. 
A transformação do sistema portuário criou um Brasil 
que não consegue embarcar o que produz nem de-
sembarcar o que compra lá fora. Conseguiram, até, 
transformar o significado da palavra “corrupção”, ao 
venderem a ideia de que qualquer denúncia contra a 
roubalheira do governo é “moralismo” – ou seja, o erro 
é denunciar o erro.

─ As ruas iradas de junho deixaram à vista de to-
dos um fato que muita gente já sabe, mas quase nun-
ca é mencionado: o ex-presidente Lula é um homem 
sem coragem. Líderes corajosos jamais se escondem 
nas horas de dificuldade brava. Ao contrário, vão para 
a frente, tomam posição nos lugares mais arriscados, 
e assumem a luta em defesa do que acreditam. Não 
ficam escondidos da população, fazendo seus peque-
nos cálculos para descobrir o lucro ou prejuízo que 
teriam ao aceitar suas responsabilidades – pensam, 
apenas, no seu dever moral, nos seus princípios e 
nos seus valores. Coragem é isso – e isso Lula não foi 
capaz de mostrar. Onde está ele? Na hora em que o 
Brasil mais precisou de uma liderança em sua história 
recente, o homem sumiu. Vive dizendo que não há no 
mundo ninguém que saiba, como ele. subir no carro 
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de som ou no palanque e “virar” qualquer situação de 
massas. Na hora de agir, trancou-se na segurança do 
seu esconderijo. E a “negociação” – na qual também 
se julga um ás incomparável —, onde foi parar? Para 
quem tem certeza de que negociou “a paz no Oriente 
Médio”, Lula teria de estar desde os primeiros momen-
tos tratando de montar algum tipo de negociação. Na 
vida real, limitou-se a cochichar com subalternos, dar 
palpite e falar mal dos outros. Lula sempre fez ques-
tão de achar “inimigos”. Pois achou, agora, todos os 
que poderia querer.

─ Ficou claro que o governo está errando há dez 
anos na avaliação que faz da imprensa livre. Confun-
diram tudo: acharam que a internet, com a sua audi-
ência sem limites, estava anulando jornais e revistas, 
quando na verdade tem feito exatamente o contrário: 
reproduz o que sai na imprensa para milhões de pes-
soas que não leram o noticiário escrito. E agora? A 
internet mostrou-se um multiplicador incontrolável do 
conteúdo da imprensa, e a mais poderosa alavanca de 
notícias que jamais se viu no país. Vídeos amadores, 
diversos deles falados em inglês com legendas em 
português e dirigidos aos internautas do mundo todo, 
apresentaram denúncias devastadoras e bem articu-
ladas sobre a insânia governamental que levou o povo 
à rua. Em apenas uma semana, de 14 a 21 de junho, 
um desses vídeos, entre dezenas de outros, teve mais 
de 1,3 milhão de visualizações. Todas as informações 
que estão ali foram tiradas da imprensa livre. O gover-
no não entendeu nada. Mas desta vez não teve como 
mentir: não conseguiu dizer que as manifestações eram 
invenção da “imprensa de direita”.

─ Os descontentes de junho mostraram mais uma 
vez, como a Bíblia nos diz em Provérbios 16:18, que “a 
soberba vem antes da queda”. Nunca, possivelmente, 
o Brasil esteve sob o comando de gente tão soberba 
quanto Lula, Dilma e os barões do PT, e tão à vontade 
em exibir sua arrogância. Estão levando, agora, o sus-
to de suas vidas, ao descobrirem que marquetagem, 
demagogia e exploração da ignorância não são mais 
suficientes para desviar a atenção do povo para o de-
sastre permanente que causam ao país. Espantam-se 
que o povo faça contas – e se sinta roubado com uma 
Copa do Mundo que pode acabar custando até 35 bi-
lhões de reais, mais do que as últimas três somadas. 
Espantam-se que as suas esperanças de livrar da 
cadeia, com velhacaria jurídica, os mensaleiros mais 
graúdos estejam desabando. Espantam-se ao saber 
que muita gente está cada vez mais cheia de gastar 
cinco horas diárias para ir ao trabalho e voltar para 
casa. Desafiaram o ensinamento básico de Abraham 
Lincoln: “Pode-se enganar a todos durante algum tem-
po; pode-se enganar alguns durante todo o tempo; mas 

não se pode enganar a todos durante o tempo todo”. 
Estão colhendo o que semearam.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para fazer o registro do editorial intitulado, “Um PIB sem 
vitamina”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
em sua edição de 1º de setembro de 2013.

O editorial destaca que os números do segundo 
trimestre mostram o acerto da política econômica, se-
gundo o Ministro da Fazenda. Mas nem ele ousa pro-
jetar para 2013 um crescimento razoável para o PIB. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

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

Um PIB sem vitamina 

O Brasil teve um segundo trimestre quase chi-
nês, segundo a comparação do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega. A exibição de entusiasmo foi breve, 
mas com alguma base aritmética. A economia chine-
sa cresceu entre abril e junho em ritmo equivalente a 
6,9% ao ano. No mesmo período, o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro aumentou 1,5%. Em quatro tri-
mestres isso resultaria numa taxa acumulada de 6,1%. 

Mas a semelhança termina aí. A China cresceu 
durante anos a taxas próximas de 10%. O impulso 
diminuiu nos últimos tempos, em parte porque o go-
verno decidiu remodelar a economia e dar mais peso 
ao mercado interno, mas, a expansão deve continuar 
acima de 7% em 2013 e em 2014. 

Por aqui, o panorama tem sido muitíssimo dife-
rente. Depois de aumentar apenas 2,7% em 2011, a 
produção brasileira avançou 0,9% no ano passado. 
Para 2013, o ministro Guido Mantega se absteve de 
apresentar uma projeção e anunciou um 2014 “mais 
promissor”. O paralelo com a China foi abandonado ra-
pidamente. Mas a fala otimista foi mantida e reforçada 
com a apologia da política econômica. 

O ministro mostrou especial entusiasmo em rela-
ção à retomada do investimento. A economia, segundo 
ele, está crescendo “com qualidade”. O valor investido 
em máquinas, equipamentos, construções e obras de 
infraestrutura aumentou 3,6% em relação ao primeiro 
trimestre e foi 9% maior que o de igual período do ano 
passado. O total dos primeiros seis meses foi 6% superior 
ao do primeiro semestre de 2012 – um belo resultado -, 
mas o acumulado em 12 meses cresceu apenas 0,2%. 
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A recuperação do investimento ocorreu, portanto, 
sobre uma base muito baixa, até porque o valor investi-
do no ano passado foi 4% menor que o de 2011. Além 
disso, mesmo com a recuperação, o País investiu no 
segundo trimestre apenas 18,6% do Produto Interno 
Bruto. Entre abril e junho do ano passado havia fica-
do em 17,9%. A maior taxa alcançada num segundo 
trimestre, nas últimas duas décadas, foi de 19,2%, em 
2010. Em economias latino-americanas mais dinâmi-
cas o valor aplicado em capital fixo (máquinas, equipa-
mentos, etc.) tem atingido e até superado 25% do PIB 
(acima de 27% na Colômbia, por exemplo). Os 24% ou 
25% indicados pelo governo como objetivos razoáveis 
para o Brasil continuam muito distantes. 

Quanto a esse aspecto, só com uma dose excep-
cional de boa vontade se pode falar de crescimento com 
qualidade. Por enquanto, não há nada além de uma 
recuperação. Além disso, boa parte das máquinas e 
equipamentos comprados neste ano foi de caminhões e 
bens de produção destinados à agricultura. Há um vín-
culo claro entre esse detalhe e o desempenho do setor 
rural. No segundo trimestre, a produção da agropecuária 
cresceu 3,9% em relação ao primeiro e foi 13% superior 
ao de um ano antes. O resultado do primeiro semestre 
foi 14,7% maior que o de janeiro a junho de 2012 e a 
expansão acumulada em 12 meses chegou a 7,4%. 

O crescimento industrial no primeiro semestre ficou 
em 0,8% e a produção em quatro trimestres foi apenas 
0,1% maior que a do período anterior. O número do se-
gundo trimestre, 2% maior que o de janeiro a março, pode 
ser uma boa notícia, mas a atividade industrial continua 
medíocre em 2013. Em quatro trimestres a indústria de 
transformação cresceu apenas 0,4%. Os dados de julho 
da indústria paulista, divulgados pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), indicaram 
um nível de atividade (INA) 1,6% mais baixo que o de 
junho, descontados os fatores sazonais, e 4% mais alto 
que o de julho do ano passado. Mas o aumento do INA 
em 12 meses ficou em 1,7%. O ano está comprometido, 
disse o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos da entidade, Paulo Francini.

Os números do segundo trimestre mostram 0 acer-
to da política econômica, segundo o ministro da Fazenda. 
Mas nem ele ousa projetar para 2013 um crescimento 
razoável para o PIB. Essa hesitação contrasta com a 
apologia das medidas oficiais. Fora do governo talvez 
seja mais fácil vê-las como são: uma política fracassada. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) –Nada mais havendo a tratar, a 
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão 
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Or-
dem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 622, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 622, de 2013, que abre crédito extra-
ordinário, em favor de Encargos Financeiros 
da União, no valor de trezentos e oitenta mi-
lhões de reais, para viabilizar o pagamento de 
subvenção econômica às unidades industriais 
produtoras de etanol combustível da Região 
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte 
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo 
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provi-
sória e pela declaração de inadmissibilidade 
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi 
retirada pelo autor
(Lida no Senado Federal no dia 23.10.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.08.2013)
Prazo final prorrogado: 06.11.2013.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
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prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 7, de 2013, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias para vincular a duração dos 
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre 
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo 
de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 22A, DE 2000

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 22-A, de 2000 (nº 565/2006, na 
Câmara dos Deputados), tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que altera os arts. 165 e 166 da Cons-
tituição Federal e acrescenta os arts. 35-A e 
35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução 
da programação orçamentária que especifica.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de  2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Recurso nº 16, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), 
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à 
saúde e dá outras providências (desobriga as 
entidades filantrópicas da área de saúde de 
constituir pessoa jurídica independente para 
operar plano privado de assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1 
– CAS, que apresenta.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
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Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

11 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

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

12 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 

2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

13 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

14 
REQUERIMENTO  
Nº 1141, DE 2013

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

15 
REQUERIMENTO  
Nº 1155, DE 2013

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

16 
REQUERIMENTO  
Nº 1163, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 133, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Re-
forma Agrária (acesso ao patrimônio genético 
nacional).
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17 
REQUERIMENTO  
Nº 1174, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 208, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa (direitos e regularização dos contratos 
de trabalho rural).

18 
REQUERIMENTO  
Nº 1175, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 208, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos 
e regularização dos contratos de trabalho rural).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 1180, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les, solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos (responsabilização 
na contratação de obras públicas).

20 
REQUERIMENTO  
Nº 1223, DE 2013

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 minutos.)



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ACIR GURGACZ

Reflexão sobre a necessidade de uma regu�
larização fundiária no Brasil para que agricultores 
da Amazônia, que lá estão �á muitos anos, traba� �á muitos anos, traba� muitos anos, traba�
l�ando e produzindo, passem a ter os documentos 
das suas terras. ..................................................... 5

Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2013, 
que denomina Rodovia Engen�eiro Isaac Bennes�
by, o trec�o da BR 425, com aproximadamente 135 
quilômetros de extensão, que começa no entronca�
mento da BR 364/RO no distrito de Abunã e termina 
no início da travessia do Rio Mamoré no município 
de Guajará�Mirim, no Estado de Rondônia. .......... 67

Considerações sobre a importância da agri�
cultura familiar em Rondônia, responsável por cerca 
de 80% da produção agrícola do estado. .............. 352

Registro de audiência pública realizada na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado Federal, para tratar de questões sociais, 
econômicas e ambientais que afetam a comunida�
de indígena Cinta Larga. ....................................... 352

Pedido de apoio à Lei nº 12.855, de 2013, san�
cionada pela presidente Dilma Rousseff, que institui 
uma indenização de R$ 91,00 por dia de trabal�o, 
em jornadas de oito �oras, para auditores da Recei�
ta Federal, policiais federais e policiais rodoviários 
federais que trabal�am em regiões fronteiriças. .... 352

Homenagem aos profissionais da medicina 
pelo transcurso do Dia do Médico e aos profissionais 
de Economia Doméstica, que tiveram seu trabal�o 
regulamentado no dia 21 de outubro de 1985. ...... 353

Projeto de Lei do Senado nº 440, de 2013, 
que altera a Lei nº 12.860, de 2013, para estender 
a redução a zero das alíquotas da contribuição so�
cial para o PIS/Pasep e da Cofins às receitas de�
correntes da prestação de serviços regulares de 
transporte no território das regiões metropolitanas 
regularmente constituídas e dos serviços definidos 

nos incisos XI a XIII do artigo 4º da Lei nº 12.587 
de 2012. ................................................................. 1058

AÉCIO NEVES

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de as�
sistência à saúde, para incluir tratamentos entre as 
coberturas obrigatórias. ......................................... 627

Críticas à privatização da exploração do pré�
�sal e à maneira como o Governo Federal vem ge�
rindo essa riqueza. ................................................ 647

Aparte ao senador Roberto Requião. .......... 669
Questionamento a iniciativa da presidente 

da República, no momento da sanção ao Progra�
ma Mais Médicos, de vetar a emenda que criava a 
carreira de médicos. .............................................. 1136

ALFREDO NASCIMENTO

Projeto de Lei do Senado nº 436, de 2013, 
que altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que 
�aja integração para fins de transferência de do�
cumentação referente ao processo de �abilitação 
entre diferentes órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito............................................... 962

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 1067
Homenagem à capital do Estado do Amazo�

nas, Manaus, que completa 344 anos. .................. 1077
Encamin�amento de votação do Requerimen�

to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 1094

ALOYSIO NUNES FERREIRA

Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. ........... 28



II

Pág. Pág.

Requerimento nº 1.224, de 2013, que solicita 
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvi�
mento Agrário sobre atividades do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra). ........... 61

Aparte ao senador Pedro Simon. ................. 557
Indagações sobre os possíveis benefícios e 

malefícios que o leilão do Campo de Libra do pré�
�sal poderá trazer ao Brasil. ................................... 558

Questionamento sobre a legitimidade dos 
movimentos reivindicatórios que incitam a violência 
no País. .................................................................. 591

Requerimento nº 1.231, de 2013, que soli�
cita a retirada de pauta da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 42, de 2012, para reexame pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. ... 611

Discussão da Proposta de Emenda à Cons�
tituição nº 22�A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara 
dos Deputados), que altera os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal e acrescenta os arts. 35�A e 
35�B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da 
programação orçamentária que especifica. ........... 612

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 650
Registro do editorial intitulado “Mais um tro�

peço econômico”, publicado no jornal O Estado de 
S. Paulo, edição do dia 14 de jul�o de 2013. ......... 1235

ALVARO DIAS

Parecer nº 1.180, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), (Em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 448, de 2012) sobre o Proje�
to de Lei do Senado nº 369, de 2011, que altera 
o caput do art. 136 da Consolidação das Leis do 
Trabal�o (CLT), para determinar que a concessão 
de férias do trabal�ador seja precedida de consulta 
pelo empregador sobre a data de seu gozo (trami�
ta em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
552, de 2011). ........................................................ 381

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 514
Aparte ao senador Cristovam Buarque. ....... 517
Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 520
Indignação pela forma como o Governo Fe�

deral conduziu o leilão no Campo de Libra para ex�
ploração do pré�sal, sem planejamento estratégico, 
sem plano de impacto ambiental e marcado pela 
violência para conter manifestantes contrários ao 
evento. ................................................................... 523

Defesa do recon�ecimento da ilegalidade de 
algumas cobranças de taxas condominiais pelas 
associações de bairro, conforme decisão firmada 
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tri�
bunal de Justiça. .................................................... 523

Sugestão à presidente Dilma Rousseff que 
peça desculpas ao povo brasileiro pela incoerência 
de privatizar a exploração do pré�sal e, após isso, 
ter feito um pronunciamento em cadeia nacional 
proclamando um êxito que não �ouve. .................. 605

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 627

Parecer nº 1.199, de 2013 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 429, de 2012, que altera a Lei nº 
9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências, para sujeitar ex�
�dirigentes de entidades desportivas profissionais 
às responsabilidades e sanções civis, especificadas 
na Lei. .................................................................... 773

Parecer nº 1.200, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 429, de 2012, que altera a Lei 
nº 9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências, para sujeitar ex�
�dirigentes de entidades desportivas profissionais 
às responsabilidades e sanções civis, especificadas 
na Lei. .................................................................... 777

Registro do editorial intitulado “Um PIB sem 
vitamina”, publicado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, edição de 1º de setembro de 2013. ............ 1238

ANA AMÉLIA

Requerimento nº 1.223, de 2013, que solicita 
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado 
nº 335, de 2011, que acrescenta artigos na Lei nº 
9.496, de1997, para autorizar a União Federal a 
abater do saldo devedor da dívida pública mobiliária 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
valor equivalente a ate 20% (vinte por cento), para 
programa de investimentos, do Projeto de Lei do 
Senado nº 392, de 2007. ....................................... 61

Requerimento nº 1.225, de 2013, que solicita 
autorização para participar da Audiência Parlamen�
tar Anual da União Interparlamentar nas Nações 
Unidas, a realizar�se nos dias 14 e 15 de novembro 
de 2013, em Nova York. ......................................... 62

Requerimento nº 1.229, de 2013, que solicita 
que seja considerada como desempen�o de mis�
são no exterior a participação, nos dias 11 a 13 de 
novembro de 2013, na Sessão Preparatória, Espe�
cial e XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), a realizar�se 
em Montevidéu, Uruguai. ....................................... 499



III

Pág. Pág.

Indignação com a falta de transparência e 
segurança jurídica com que foi definido o leilão 
do Campo de Libra, maior reserva de petróleo do 
país. ....................................................................... 511

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 521
Aparte ao senador Alvaro Dias. ................... 525
Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. ..... 554
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. . 593
Defesa e importância da aprovação do Pro�

jeto de Lei do Senado nº 352, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência, que dispõe sobre os planos e 
seguros privados de assistência à saúde, para in�
cluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias. 620

Requerimento nº 1.232, de 2013, que solici�
ta a votação em globo do substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência. .................................... 631

Parecer nº 1.191, de 2013 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Requerimento nº 1.218, de 2013, que solicita li�
cença dos trabal�os da Casa, entre os dias 28 de 
outubro e 1º de novembro de 2013, para a realiza�
ção de visita às empresas vinculadas ao Programa 
de Submarinos (Prosub), na França, a convite do 
Ministério da Defesa daquele país. Senadora Ana 
Amélia. ................................................................... 654

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1106

Homenagem ao jornalista Rubem de Azevedo 
Lima pelo excelente trabal�o e compromisso com 
o bom jornalismo. .................................................. 1139

ANA RITA

Solidariedade ao Projeto de Lei do Senado 
nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 623

Parecer nº 1.193, de 2013 (da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis�
calização e Controle), sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 126, de 2011 (nº 3.458/2008, na casa 
de origem), que acrescenta o § 7º ao art. 1º da 
Lei nº 9.870, de 1999, dispondo sobre a nulidade 
de cláusula contratual relativa ao material escolar 
de uso coletivo. ..................................................... 702

Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2013, 
que institui o Dia Nacional da Economia Solidá�
ria. .......................................................................... 935

ANGELA PORTELA

Parecer nº 1.151, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 903, de 
2013, que solicita ao ministro de das Relações Ex�
teriores, informações sobre a eventual retomada de 
negociações com os Estados Unidos da América 
para uso do Centro de Lançamento de Alcântara 
(CLA). .................................................................... 138

Parecer nº 1.177, de 2013 (da Comissão Di�
retora), sobre o Projeto de Resolução do Senado 
nº 32, de 2013, do senador Cristovão Buarque, que 
institui o Grupo Parlamentar Brazil�Azerbaijão e dá 
outras providências. ............................................... 221

Registro da 2ª Conferência de Desenvolvimen�
to Rural Sustentável e Solidário (CNDRSS), onde 
foram definidas 100 propostas que vão subsidiar 
políticas públicas para o campo brasileiro nos pró�
ximos anos, a serem postas no Plano Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. ... 225

Parecer nº 1.197, de 2013 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so�
bre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2013 (nº 
817/2011, na Casa de origem), que altera os arts. 
1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015, de 1973, para 
permitir à mul�er, em igualdade de condições, pro�
ceder ao registro de nascimento do fil�o. .............. 761

Celebração pelo resultado do leilão do pré�
�sal do Campo de Libra. ........................................ 985

Homenagem pelo transcurso dos 30 anos de 
funcionamento do jornal Folha de Boa Vista, que 
presta serviço de informação imparcial e corajoso 
à população do Estado de Roraima. ..................... 1232

ANIBAL DINIZ

Contentamento com palestra ministrada 
pela presidente da Agência Nacional de Petróleo, 
Magda C�ambriard, mostrando todo o potencial 
de petróleo e gás no Brasil e adiantando algumas 
informações do que seria a licitação do Campo 
de Libra. ................................................................ 691

Registro de agenda cumprida por Sua Exce�
lência no Acre. Destaque à decisão do Partido dos 
Trabal�adores, após longa reunião do diretório re�
gional, de unificar forças para indicar Sua Excelên�
cia como candidato do partido ao Senado Federal. 
Senador Anibal Diniz. ............................................ 692

Saudação especial ao pastor Luiz Gonza�
ga, da Assembleia de Deus de Rio Branco pelo 
grande trabal�o assistencial aos dependentes 
químicos. ............................................................... 1138 



IV

Pág. Pág.

ANTONIO CARLOS VALADARES

Requerimento nº 1.228, de 2013, que solicita 
licença dos trabal�os da Casa nos dias 24 e 25 de 
outubro de 2013, quando estará na cidade de Natal, 
a fim de verificar, in loco, o andamento das obras dos 
estágios, aeroportos e demais ações de preparação 
para a realização dos eventos esportivos. .............. 497

Parecer nº 1.186, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Propos�
ta de Emenda à Constituição nº 24, de 2011, que 
acrescenta inciso ao art. 23 da Constituição Federal 
para incluir a proteção aos pedestres e aos condu�
tores de veículos não motorizados entre as com�
petências comuns da União Federal, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios...................... 579

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 628

ARMANDO MONTEIRO

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de as�
sistência à saúde, para incluir tratamentos entre as 
coberturas obrigatórias. ......................................... 630

Parecer nº 1.190, de 2013 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre a 
Mensagem nº 79, de 2013, submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do sen�or Flavio Ma�
rega, ministro de segunda classe da carreira de 
diplomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de embaixador do Brasil jun�
to ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, 
junto à República do Iêmen. .................................. 639

Considerações acerca do artigo do cientista 
Roberto Nicolsky, publicado no jornal Valor Econô-
mico, destacando dados divulgados pelo Escritó�
rio de Patentes dos Estados Unidos (USPTO) que 
permitem avaliar o ritmo do processo de inovação 
tecnológica de uma nação. .................................... 1214

BENEDITO DE LIRA

Requerimento nº 1.240, de 2013, que solicita 
a realização de sessão especial destinada a �ome�
nagear o ex�senador Luiz Cavalcante, no dia 25 de 
novembro de 2013. ................................................ 981

Parecer nº 1.201, de 2013 (de Plenário), que 
acrescenta a Emenda nº 1�Plenário ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013. ....................... 1110

BLAIRO MAGGI

Congratulações a todos os profissionais da 
educação pelo transcurso da Semana do Professor 
e considerações acerca dos problemas do sistema 
educacional do país. .............................................. 448

Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
2013, que altera o art. 62 da Constituição Federal 
para estabelecer a apreciação das medidas provisó�
rias em sessão conjunta do Congresso Nacional. . 970

Apoio à utilização de modais alternativos de 
transporte, como as ferrovias, para mel�oria da 
mobilidade urbana e do escoamento da produção 
agrícola. ................................................................. 1231

CASILDO MALDANER

Satisfação pela recente aprovação, na Co�
missão de Orçamento do Congresso Nacional, de 
abertura de crédito suplementar para o Ministério 
da Educação no valor aproximado de R$ 900 mi�
l�ões. ..................................................................... 605

Balanço da viagem de Sua Excelência ao 
Panamá onde participou de reunião do Parlamento 
Latino�americano (Parlatino). ................................ 608

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de as�
sistência à saúde, para incluir tratamentos entre as 
coberturas obrigatórias. ......................................... 624

Considerações sobre a necessidade de o 
Brasil exercer maior liderança nos campos político 
e econômico na América Latina devido à dimensão 
da nossa economia. ............................................... 1078

Encamin�amento de votação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que suspende 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de redefinir 
o número de deputados federais por estado. ........ 1104

Aparte ao senador Paulo Bauer. .................. 1142 

CÁSSIO CUNHA LIMA

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 651
Encamin�amento de votação do Requerimen�

to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido 
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis�
mo. ......................................................................... 1098



V

Pág. Pág.

CÍCERO LUCENA

Encamin�amento de votação do Requerimen�
to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido 
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis�
mo. ......................................................................... 1097

Registro do editorial intitulado “O governo 
não sabe o que quer mudar”, publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, edição de 20 de setembro 
de 2013. ................................................................. 1234

CIRO NOGUEIRA

Parecer nº 1.164, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 997, de 
2013, que solicita informações ao ministro da Saúde 
sobre o Programa Mais Médicos. .......................... 175

Congratulações ao grupo de pesquisadores 
piauienses pela invenção de um jogo digital que pro�
cura facilitar a aprendizagem das cores primárias a 
estudantes portadores do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). ........................................................ 224 

Comemoração pelo transcurso do 191º ani�
versário de adesão do estado do Piauí à indepen�
dência do Brasil. .................................................... 984

CRISTOVAM BUARQUE

Aparte ao Senador Roberto Requião. .......... 340
Apoio à greve dos professores que traz preju�

ízos à educação brasileira. Críticas à lei que prevê 
reduzir o piso salarial desses profissionais. Senador 
Cristovam Buarque. ............................................... 344

Aparte ao senador Gim Argello. ................... 348
Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 513
Considerações sobre matéria publicada no 

jornal Folha de S.Paulo, de autoria do candidato a 
presidente da República, senador, Aécio Neves, na 
qual discorre sobre o tema da educação. .............. 515

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 520
Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. ..... 554
Importância do Projeto de Lei do Senado nº 

352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 630

CYRO MIRANDA

Preocupação com os atuais indicadores eco�
nômicos do País e com o descaso da presidente 

da República que comemora um PIB em torno de 
2,5% sob a justificativa de que o cenário interna�
cional tem sido desfavorável. ................................. 607

DELCÍDIO AMARAL

Requerimento nº 1.245, de 2013, em adita�
mento ao Requerimento nº 1204, de 2013, que so�
licita a realização de sessão especial, no dia 8 de 
novembro de 2013, em �omenagem ao centenário 
de fundação da Universidade Federal de Itajubá 
(UNIFEI), requer que seja alterada a data para o 
dia 29 de novembro de 2013. ................................ 1222

EDUARDO BRAGA

Encamin�amento de votação do Requerimen�
to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido 
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis�
mo. ......................................................................... 1099

EDUARDO LOPES

Encamin�amento de votação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que suspende 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de redefinir 
o número de deputados federais por estado. ........ 1103

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1106

EDUARDO SUPLICY

Preocupação com a violência no Estado de 
São Paulo e leitura de carta recebida por Sua Ex�
celência de um integrante do grupo Black Blocs. .. 27

Reflexão sobre o polêmico debate de se libe�
rar ou não a publicação de biografias não autoriza�
das. Leitura de carta escrita por Benjamin Moser, 
autor da biografia de Clarice Lispector, destinada a 
Caetano Veloso, onde coloca reflexões relevantes 
sobre o tema. ......................................................... 526

Registro do artigo intitulado “Camin�o para 
apoiar a liberdade de expressão, com multas mais 
vultosas”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
edição de 21 de outubro de 2013. ......................... 526

Aparte ao senador Pedro Simon. ................. 557
Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 569
Destaque aos esclarecimentos feitos pela pre�

sidente Dilma Rousseff sobre o pré�sal e o campo 
de Libra. ................................................................. 594



VI

Pág. Pág.

Importância do Projeto de Lei do Senado nº 
352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 630

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 652 
Aparte ao senador Roberto Requião. .......... 670
Agradecimento aos 81 senadores que assina�

ram uma carta para ser apresentada à presidente 
da República solicitando a constituição de grupo 
de trabal�o para discussão do Programa Renda 
Básica de Cidadania. ............................................. 1071

EUNÍCIO OLIVEIRA

Satisfação pela aprovação, no Senado Fe�
deral, do programa Mais Médicos, que reafirma 
o comprometimento �istórico desta casa com os 
anseios da população brasileira. ........................... 16

Discussão da Proposta de Emenda à Cons�
tituição nº 22�A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara 
dos Deputados), que altera os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal e acrescenta os arts. 35�A e 
35�B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da 
programação orçamentária que especifica. ........... 613

Encamin�amento de votação do Requerimen�
to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 1096

Manifestação ao Projeto de Lei do Senado nº 
352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 627

FERNANDO COLLOR

Críticas ao governador do estado de Alagoas, 
Teotonio Vilela Fil�o, pelo descaso com os proble�
mas enfrentados pela população devido ao longo 
período de estiagem. ............................................. 1073

FLEXA RIBEIRO

Comentários sobre os últimos números obti�
dos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí�
lios (PNAD) onde se conclui que os avanços mais 
sólidos do país se deram na gestão do no governo 
do PSDB. ............................................................... 4

Parecer nº 1.146, de 2013 (da Comissão Di�
retora), que apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nº 59, de 2013, que altera o Regi�
mento Interno do Senado Federal para determinar 

o envio à Comissão de Relações Exteriores e De�
fesa Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil seja 
credor. .................................................................... 31

Parecer nº 1.147, de 2013 (da Comissão Di�
retora), que apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 266, de 2013, que aprova 
a programação monetária para o 3º trimestre de 
2013. Senador Flexa Ribeiro. ................................ 33

Parecer nº 1.149, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 760, que 
solicita informações ao ministro de Estado da Fa�
zenda sobre a estimativa da renúncia de receitas 
nos anos de 2013 a 2015 decorrentes da aprovação 
dos Projetos de Lei do Senado 316, de 2007 e 317, 
de 2008. ................................................................. 134

Parecer nº 1.150, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 896, que 
solicita ao ministro das Comunicações, informa�
ções sobre o processo de outorga de permissão à 
P1 Serviços de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo�
dulada na cidade Corumbaíba, Estado de Goiás, 
em vista de denúncias vinculadas pela imprensa 
acerca da idoneidade da mencionada empresa. ... 136

Parecer nº 1.152, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 922, que 
solicita ao ministro da Justiça, informações sobre 
matéria veiculada pelo programa Fantástico, da TV 
Globo, sobre o mercado clandestino de informações 
pessoais que opera livremente no Brasil. .............. 140

Críticas ao leilão do pré�sal no Campo de 
Libra, com destaque à má gestão da Petrobras no 
governo petista e a baixa concorrência obtida no 
leilão....................................................................... 604

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 627

Importância da aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 
9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e se�
guros privados de assistência à saúde, para incluir 
tratamentos entre as coberturas obrigatórias. ....... 629

Parecer nº 1.188, de 2013 (da Comissão Di�
retora), que apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998, de 2012, 
na Câmara dos Deputados). .................................. 632

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 651
Preocupação com as rodovias do Estado do 

Pará que, apesar de ser um eixo importante de es�



VII

Pág. Pág.

coamento da produção agrícola do Centro�Oeste, 
encontra�se com um efetivo insuficiente de policiais 
rodoviários federais. ............................................... 1084

Requerimento nº 1.243, de 2013, que solicita 
que o Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
seja remetido à Comissão de Desenvolvimento Re�
gional e Turismo. .................................................... 1092

Encamin�amento de votação do Requeri�
mento nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja reme�
tido à Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo. ................................................................. 1093

Parecer nº 1.202, de 2013 (da Comissão Di�
retora), que apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que susta os 
efeitos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da petição nº 
9.495/AM, que redefine o número de Deputados 
Federais, Estaduais e Distritais, consolidando a 
Emenda nº 1 – Plenário, de redação, aprovada pelo 
Plenário. ................................................................. 1115

Registro do artigo intitulado “O fim do resto”, 
publicado pela revista Veja, edição de 03 de jul�o 
de 2013. ................................................................. 1236

FRANCISCO DORNELLES

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 649
Requerimento nº 1.237, de 2013, que solicita 

o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
229, de 2009, para que ten�a tramitação autônoma. 
(Tramitam em conjunto seguintes Projetos de Lei do 
Senado: 150/2005; 90, 180, 298, 414 e 540/2007; 
66, 72, 265 e 482/2008; 12, 128, 175, 229, 230, 243, 
248, 302, 315, 350, 450 e 507/2009; 21, 75, 538 
e 719/2011; 113, 135, 376 e 382/2012). Senador 
Francisco Dornelles. .............................................. 666

Parecer nº 1.195, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 244, de 2011, que acrescenta 
os arts. 15�A, 15�B e 15�C à Lei nº 6.830, de 1980 
(Lei de Execuções Fiscais), possibilitando a garan�
tia antecipada do crédito tributário e da execução 
fiscal. ...................................................................... 719

GIM ARGELLO

Aparte ao Senador Cristovam Buarque. ...... 347
Apoio à criação de uma comissão no Sena�

do Federal para garantir um reajuste digno no piso 
salarial dos professores. ........................................ 348

Informação aos pequenos, médios e grandes 
empresários do País, da reabertura do prazo para 

pagamento dos débitos junto à Procuradoria�Geral 
da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Fe�
deral do Brasil. ....................................................... 348

Satisfação pelo lançamento e distribuição, 
pelo Governo Federal, do novo livro de prestação 
de contas de obras do Programa de Aceleração 
Econômica (PAC II), no País, em especial, da obra 
do BRT Sul que ligará as regiões administrativas 
de Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, no Distrito 
Federal. .................................................................. 348

Parecer nº 1.196, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 96, de 2012, que altera a Lei 
nº 10.406, de 2002 (Código Civil), para aperfeiço�
ar a disciplina da empresa individual de responsa�
bilidade limitada e para permitir a constituição de 
sociedade limitada unipessoal. .............................. 743

HUMBERTO COSTA

Parecer nº 1.198, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 16, de 2013 (nº 817/2011, na 
Casa de origem), que altera os arts. 1º e 2º do art. 
52 da Lei nº 6.015, de 1973, para permitir à mul�er, 
em igualdade de condições, proceder ao registro 
de nascimento do fil�o. .......................................... 764

Satisfação pelo parecer bem fundamentado 
do Procurador�Geral da República dado ao Supre�
mo Tribunal Federal que enseja a reabertura da 
discussão da Lei da Anistia. .................................. 1074

INÁCIO ARRUDA

Requerimento nº 1.236, de 2013, que solicita 
voto de pesar e apresentação de condolências à 
família, ao Governo do Vietnã e a sua Embaixada 
no Brasil, pelo falecimento do General Giap, em 4 
de outubro de 2013. ............................................... 663

Requerimento nº 1.238, de 2013, que solicita 
licença dos trabal�os legislativos, para integrar a 
comitiva que participará da 68ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas em Nova York, no período de 
27 de novembro a 2 de dezembro de 2013. .......... 679

Parecer nº 1.192, de 2013 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2011 (nº 3.458/2008, na 
Casa de origem), que acrescenta o § 7º ao art. 1º 
da Lei nº 9.870, de 1999, dispondo sobre a nulidade 
de cláusula contratual relativa ao material escolar 
de uso coletivo. ...................................................... 697

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 



VIII

Pág. Pág.

85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1105

Congratulações aos aviadores e todos que 
fazem parte da Força Aérea pelo transcurso do 
Dia da Força Aérea Brasileira e à professora Rosa 
Ferreira Morais, moradora da cidade de Crateús, no 
Ceará, que completará 100 anos de idade. Senador 
Inácio Arruda. ........................................................ 1197

Considerações sobre o processo �istórico do 
petróleo no Brasil com destaque ao leilão do pré�sal 
no Campo de Libra. ............................................... 1197

JADER BARBALHO

Requerimento nº 1.241, de 2013, que solicita 
ao ministro de Minas e Energia, informações sobre 
o estudo realizado pelo Operador Nacional do Sis�
tema Elétrico (ONS) relacionado ao racionamento 
de energia elétrica que ameaça oito municípios da 
região oeste do Pará.............................................. 1059

Encamin�amento de votação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que suspende 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de redefinir 
o número de deputados federais por estado. ........ 1101

JARBAS VASCONCELOS

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de as�
sistência à saúde, para incluir tratamentos entre as 
coberturas obrigatórias. ......................................... 629

JOÃO VICENTE CLAUDINO

Parecer nº 1.153, de 2013 (da Mesa do Sena�
do Federal), sobre o Requerimento nº 943, de 2013, 
que solicita ao ministro da Defesa, informações so�
bre a situação de fragilidade da defesa do espaço 
aéreo brasileiro pela indefinição relativa ao Projeto 
F�X2, sobretudo após a desativação das aeronaves 
Mirage F�2000, prevista para ser efetivada no final 
deste ano. .............................................................. 142

Parecer nº 1.154, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 986, de 
2013, que solicita ao ministro�c�efe da Secretaria 
de Portos da Presidência da República, informações 
sobre o quantitativo de empregos em comissão ou 
de confiança de livre provimento das empresas pú�
blicas e sociedades de economia mista vinculadas 
à respectiva Pasta, ocupados, em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 
e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 

e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 144

Parecer nº 1.155, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 987, de 
2013, que solicita ao ministro dos Transportes, in�
formações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mis�
ta vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 
e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 148

Parecer nº 1.156, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 988, de 
2013, que solicita ao ministro das Comunicações, 
informações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mis�
ta vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 
e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 151

Parecer nº 1.157, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 989, de 
2013, que solicita ao ministro da Previdência Social, 
informações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mis�
ta vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 
e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 154

Parecer nº 1.158, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 990, de 
2013, que solicita ao ministro da Saúde, informa�
ções sobre o quantitativo de empregos em comissão 
ou de confiança de livre provimento das empresas 
públicas e sociedades de economia mista vincula�
dos à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002 
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30 
de jun�o de 2013, discriminados por tipo e nível, 
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a 
Administração Pública. .......................................... 158

Parecer nº 1.159, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 991, de 
2013, que solicita ao ministro de Minas e Energia, 
informações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mis�
ta vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 



IX

Pág. Pág.

e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 160

Parecer nº 1.160, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 992, de 
2013, que solicita ao ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, informações sobre o 
quantitativo de empregos em comissão ou de con�
fiança de livre provimento das empresas públicas e 
sociedades de economia mista vinculados à Pasta 
ocupados em cada entidade, de 2002 a 2012, em 
31 de dezembro de cada ano, e em 30 de jun�o 
de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como 
pelo vínculo de seu ocupante com a Administração 
Pública. .................................................................. 163

Parecer nº 1.161, de 2013 (da Mesa do Sena�
do Federal), sobre o Requerimento nº 993, de 2013, 
que solicita ao ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, informações sobre o quantitativo 
de empregos em comissão ou de confiança de livre 
provimento das empresas públicas e sociedades de 
economia mista vinculados à Pasta ocupados em 
cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro 
de cada ano, e em 30 de jun�o de 2013, discrimi�
nados por tipo e nível, bem como pelo vínculo de 
seu ocupante com a Administração Pública. ......... 166

Parecer nº 1.162, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 994, de 
2013, que solicita ao ministro da Ciência, Tecno�
logia e Inovação, informações sobre o quantitativo 
de empregos em comissão ou de confiança de livre 
provimento das empresas públicas e sociedades de 
economia mista vinculados à Pasta ocupados em 
cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro 
de cada ano, e em 30 de jun�o de 2013, discrimi�
nados por tipo e nível, bem como pelo vínculo de 
seu ocupante com a Administração Pública. ......... 169

Parecer nº 1.163, de 2013 (da Mesa do Sena�
do Federal), sobre o Requerimento nº 995, de 2013, 
que solicita ao ministro da Fazenda, informações 
sobre o quantitativo de empregos em comissão ou 
de confiança de livre provimento das empresas pú�
blicas e sociedades de economia mista vinculados 
à respectiva Pasta ocupados em cada entidade, de 
2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e 
em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo e 
nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante com 
a Administração Pública. ....................................... 172

Parecer nº 1.165, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.000, de 
2013, que solicita a ministra do Planejamento, Or�
çamento e Gestão, informações sobre o quantitati�
vo de cargos em comissão ou de confiança de livre 
provimento das empresas públicas e sociedades 

de economia mista vinculados à respectiva Pasta, 
ocupados em cada entidade, de 2002 a 2012, em 
31 de dezembro de cada ano, e em 30 de jun�o 
de 2013, discriminados por tipo e nível, bem como 
pelo vínculo de seu ocupante com a Administração 
Pública. .................................................................. 188

Parecer nº 1.166, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.001, de 
2013, que solicita ao ministro da Integração Nacio�
nal, informações sobre o quantitativo de empregos 
em comissão ou de confiança de livre provimento 
das empresas públicas e sociedades de economia 
mista vinculados à respectiva Pasta ocupados em 
cada entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro 
de cada ano, e em 30 de jun�o de 2013, discrimi�
nados por tipo e nível, bem como pelo vínculo de 
seu ocupante com a Administração Pública. ......... 191

Parecer nº 1.167, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.002, de 
2013, que solicita ao ministro das Cidades, informa�
ções sobre o quantitativo de empregos em comissão 
ou de confiança de livre provimento das empresas 
públicas e sociedades de economia mista vinculados 
à respectiva Pasta ocupados em cada entidade, de 
2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e 
em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo e 
nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante com 
a Administração Pública. ....................................... 194

Parecer nº 1.168, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.003, de 
2013, que solicita ao ministro c�efe da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República, in�
formações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
vinculados à respectiva Pasta ocupados em cada 
entidade, de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de 
cada ano, e em 30 de jun�o de 2013, discrimina�
dos por tipo e nível, bem como pelo vínculo de seu 
ocupante com a Administração Pública. ................ 197

Parecer nº 1.169, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.004, de 
2013, que solicita ao ministro c�efe da Secretaria 
Geral da Presidência da República, informações 
sobre o quantitativo de empregos em comissão 
ou de confiança de livre provimento das empresas 
públicas e sociedades de economia mista vincula�
dos à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002 
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30 
de jun�o de 2013, discriminados por tipo e nível, 
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a 
Administração Pública. .......................................... 200

Parecer nº 1.170, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.005, 



X

Pág. Pág.

de 2013, que solicita ao ministro da Educação, 
informações sobre o quantitativo de empregos em 
comissão ou de confiança de livre provimento das 
empresas públicas e sociedades de economia mis�
ta vinculados à Pasta ocupados em cada entidade, 
de 2002 a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, 
e em 30 de jun�o de 2013, discriminados por tipo 
e nível, bem como pelo vínculo de seu ocupante 
com a Administração Pública. ............................... 203

Parecer nº 1.171, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.006, de 
2013, que solicita ao ministro da Defesa, informa�
ções sobre o quantitativo de empregos em comissão 
ou de confiança de livre provimento das empresas 
públicas e sociedades de economia mista vincula�
dos à Pasta ocupados em cada entidade, de 2002 
a 2012, em 31 de dezembro de cada ano, e em 30 
de jun�o de 2013, discriminados por tipo e nível, 
bem como pelo vínculo de seu ocupante com a 
Administração Pública. .......................................... 206

Parecer nº 1.175, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.058, de 
2013, que solicita ao ministro das Relações Exterio�
res, informações sobre as comunicações realizadas 
entre o diplomata Eduardo Saboia e o Ministério de 
Relações Exteriores, no que concerne ao caso do 
senador boliviano Roger Pinto Molina. .................. 215

JORGE VIANA

Registro da participação de Sua Excelência 
no Seminário Clima em Debate, na Câmara dos De�
putados, para tratar sobre mudanças climáticas. .. 17

Parecer nº 1.148, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 443, de 
2013, que solicita ao ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, informações sobre o 
quadro de servidores da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa). ............................... 131

Apoio ao leilão para a exploração de petróleo 
no Campo de Libra, pela possibilidade de garantir 
recursos para investir em várias áreas de desen�
volvimento do País. ................................................ 517

Comentários sobre matéria publicada no 
jornal O Globo, intitulada “Financiamento de cam�
pan�a atual estimula corrupção” e destaque às 
iniciativas de Sua Excelência para combater a 
corrupção por meio de projetos apresentados no 
Senado Federal. .................................................... 517

Críticas ao jornal Folha de S.Paulo pela maté�
ria tendenciosa, na qual faz acusação à presidente 
Dilma Rousseff de entregar moradias do Programa 
Min�a Casa Min�a Vida sem energia elétrica. Se�
nador Jorge Viana. ................................................. 601

Cumprimentos à presidente Dilma Rousseff 
e ao senador Mozarildo Cavalcanti, que foi relator 
da matéria, pela concretização do Programa Mais 
Médicos. ................................................................ 601

JOSÉ AGRIPINO

Apoio à aprovação do Projeto de Lei do Se�
nado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros priva�
dos de assistência à saúde, para incluir tratamentos 
entre as coberturas obrigatórias. ........................... 624

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 649

JOSÉ PIMENTEL

Detal�amento do conjunto de ações realiza�
das pelo Senado Federal, em especial, e o Con�
gresso Nacional para fortalecer a saúde pública 
brasileira. ............................................................... 58

Projeto de Lei do Senado nº 434, de 2013, 
que dispõe sobre a mediação. ............................... 930

JOSÉ SARNEY

Importância do Projeto de Lei do Senado nº 
352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 625

LÍDICE DA MATA

Parecer nº 1.182, de 2013 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 428, de 2012, que altera a Lei nº 
9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre o 
desporto e dá outras providências, para dar maior 
transparência à cláusula indenizatória desportiva 
do contrato especial de trabal�o desportivo, assim 
como exigir que percentual desta seja utilizado 
para a quitação de débitos fiscais, previdenciários 
e trabal�istas. ........................................................ 420

Requerimento nº 1.234, de 2013, que soli�
cita voto de pesar pelo falecimento da professora 
Consuelo Novais Sampaio, ocorrido no dia 18 de 
outubro de 2013 e apresentação de condolências 
à família. ................................................................ 658

Preocupação com a crescente violência ur�
bana que se abate, principalmente, sobre a vida 
cotidiana da população mais vulnerável socioeco�
nomicamente, o jovem negro brasileiro. ................ 1080



XI

Pág. Pág.

LÚCIA VÂNIA

Registro da participação de Sua Excelência 
e outros senadores na audiência com o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, na qual a bancada 
do Centro�Oeste apresentou três propostas de au�
mento de recursos para investimento na região. ... 20

Preocupação com o crescimento da taxa de 
analfabetismo no Brasil segundo dados da Pesqui�
sa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD), de 
2012. Destaque a necessidade de se concentrar 
esforços na mel�oria da gestão da educação, base 
primordial para o desenvolvimento do país. .......... 20

LUIZ HENRIQUE

Parecer nº 1.189, de 2013 (da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), so�
bre a Mensagem nº 68, de 2013, que submete 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
sen�or Ruy Carlos Pereira, ministro de primeira 
classe da carreira de diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de em�
baixador do Brasil junto à República Bolivariana 
da Venezuela. ....................................................... 635

Parecer nº 1.194, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 244, de 2011, que acrescenta os arts. 
15�A, 15�B e 15�C à Lei nº 6.830, de 1980 (Lei de 
Execuções Fiscais), possibilitando a garantia ante�
cipada do crédito tributário e da execução fiscal. .. 713

Requerimento nº 1.242, de 2013, que solicita 
licença dos trabal�os da Casa para integrar a de�
legação brasileira na Audiência Parlamentar Anual 
da União Interparlamentar nas Nações Unidas, em 
Nova Iorque, Estados Unidos, nos dias 14 e 15 de 
novembro de 2013. ................................................ 1061

MAGNO MALTA

Saudação à senadora Ana Amélia pelo em�
pen�o para aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 352, de 2011, que obriga os planos de saúde a 
dar cobertura a alguns tipos de câncer. ................ 1137

MÁRIO COUTO

Críticas à presidente Dilma Rousseff que, 
junto com o Partido dos Trabal�adores, criticava 
duramente a prática da privatização e �oje, em seu 
governo, entrega a Petrobras e o pré�sal ao capital 
estrangeiro. ............................................................ 590

Discussão da Proposta de Emenda à Cons�
tituição nº 22�A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara 
dos Deputados), que altera os arts. 165 e 166 da 
Constituição Federal e acrescenta os arts. 35�A e 
35�B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da 
programação orçamentária que especifica. ........... 613

Aparte ao senador Aécio Neves. ................. 650
Requerimento nº 1.239, de 2013, que solici�

ta que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 
2013, seja ouvida, também, a Comissão de Assun�
tos Econômicos. .................................................... 689

Aparte ao senador Ricardo Ferraço. ............ 1069
Encamin�amento de votação do Requerimen�

to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido 
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis�
mo. ......................................................................... 1095

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1106

MOZARILDO CAVALCANTI

Aparte ao Senador Ruben Figueiró. ............ 11
Esclarecimentos sobre a aprovação do proje�

to, de autoria de Sua Excelência, que regulamenta 
e estabelece critérios para a criação e incorporação 
de Municípios. ........................................................ 14

Esclarecimentos sobre a contribuição de Sua 
Excelência na elaboração da medida provisória que 
deu origem ao Programa Mais Médicos. ............... 14

Defesa da aprovação do projeto de autoria 
de Sua Excelência, que propõe a criação de um 
colégio militar, no Município de Boa Vista, capital 
do Estado de Roraima. .......................................... 15

Homenagem pelo transcurso do Dia do Mé�
dico, oportunidade em que faz uma avaliação da 
saúde no País. ....................................................... 334

Solicitação para que seja apreciado com ce�
leridade, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 
que institui Plano Nacional de Desenvolvimento e 
Defesa da Amazônia e da Faixa de Fronteira. ....... 506

Congratulações ao jornal Folha de Boa Vista 
que completa 30 anos de circulação em Roraima, 
e a Rádio Folha, 10 anos, ambos pertencentes ao 
Grupo Fol�a de Comunicação. .............................. 507

Comentários sobre entrevista do general Edu�
ardo Villas Boas, na qual fala sobre a ausência 
estatal na Amazônia, a política indigenista, a ação 
de Organizações não Governamentais (ONGs) na 
região e o Programa Mais Médicos. ...................... 584

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 603



XII

Pág. Pág.

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 352, 
de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de as�
sistência à saúde, para incluir tratamentos entre as 
coberturas obrigatórias. ......................................... 629

OSVALDO SOBRINHO

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 625

Defesa da aceleração da tramitação do Projeto 
de Lei nº 6.689, de 2009, que propõe a criação do 
Banco de Desenvolvimento do Centro�Oeste, com 
a atribuição original de administrar o Fundo Cons�
titucional do Centro�Oeste. .................................... 694

Reflexão sobre as disparidades regionais no 
Brasil com destaque à importância da instalação 
de universidades de integração sul�americana nas 
regiões Norte e Centro�Oeste, em especial no Es�
tado do Mato Grosso. ............................................ 1215

Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, 
que denomina Agrimensor Ramis Bucair a rodovia 
BR�174. .................................................................. 1229

PAULO BAUER

Aparte ao senador Casildo Maldaner. .......... 1080
Discussão a respeito dos imóveis situados 

em terrenos de marin�a e a cobrança abusiva de 
taxas pelo Governo Federal. .................................. 1140

Registro da matéria intitulada “Fundação Ban�
co do Brasil dá R$ 36 mi a ONGs ligadas ao PT”, 
publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, edição de 
07 de setembro de 2013. ....................................... 1232

PAULO DAVIM

Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. . 592
Importância do Projeto de Lei do Senado nº 

352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 621

Congratulações a jornalista Eliana Lima pelo 
lançamento da Revista Bzzz, que traz importantes e 
sérias informações, que contribuem para fortalecer 
a imprensa do Estado do Rio Grande do Norte..... 636 

Registro de reunião dos prefeitos, vereadores 
e lideranças municipais do Estado do Rio Grande 
do Norte com a bancada federal para solicitar ao 

Congresso Nacional a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição 39, que visa aumentar em 
2% o repasse do Imposto de Renda (IR) e do Im�
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o 
Fundo de Participação dos Municípios. ................. 1070

PAULO PAIM

Parecer nº 1.179, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Se�
nado nº 242, de 2013, que altera o parágrafo único 
do art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 
1985, a fim de desonerar o trabal�ador de qualquer 
participação no custo do vale�transporte. .............. 371

Parecer nº 1.181, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), (1º pronunciamento, em turno 
único) sobre o Projeto de Lei do Senado nº 369, de 
2011, que altera o caput do art. 136 da Consolidação 
das Leis do Trabal�o (CLT), para determinar que a 
concessão de férias do trabal�ador seja precedida 
de consulta pelo empregador sobre a data de seu 
gozo (tramita em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado nº 552, de 2011). ...................................... 387

Parecer nº 1.181�A, de 2013 (da Comissão 
de Assuntos Sociais), (2º pronunciamento, em tur�
no suplementar) sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 369, de 2011, que altera o caput do art. 136 da 
Consolidação das Leis do Trabal�o (CLT), para de�
terminar que a concessão de férias do trabal�ador 
seja precedida de consulta pelo empregador sobre 
a data de seu gozo (tramita em conjunto com o Pro�
jeto de Lei do Senado nº 552, de 2011). ............... 395

Satisfação pela aprovação, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, da proposta do 
fim do voto secreto. ................................................ 1206

Expectativa com a iminente votação da Pro�
posta de Emenda à Constituição 22�A, que trata do 
orçamento impositivo. ............................................ 1207

Justificação da ausência de Sua Excelência no 
XII Congresso Internacional de Técnicos (Oitec). . 1207

PEDRO SIMON

Críticas à má gestão do Governo Federal na 
exploração do pré�sal desde a sua descoberta e 
que �oje se encerra com o leilão do Campo de Libra 
cercado de tropas militares e em clima de guerra. 556

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 629



XIII

Pág. Pág.

PEDRO TAQUES

Requerimento nº 1.222, de 2013, que solicita 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 
2013. ...................................................................... 23

Homenagem de pesar pelo falecimento do de�
putado federal Homero Pereira, ex�coordenador da 
bancada do Estado de Mato Grosso no Congresso 
Nacional. ................................................................ 552

Manifestação favorável ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 623

Requerimento nº 1.235, de 2013, que solicita 
voto de pesar pelo falecimento, no dia 20 de outu�
bro de 2013, do deputado federal, produtor rural e 
técnico em agropecuária, Homero Pereira e apre�
sentação de condolências à família e a diversas 
organizações de que participou. ............................ 660

Aparte ao senador Sérgio Souza ................. 684
Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2013, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de autentica�
ção eletrônica do pagamento nos títulos, faturas ou 
boletos ou de cobrança. ........................................ 965

Esclarecimentos como relator do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que suspende a 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de re�
definir o número de deputados federais por estado. 1100

RANDOLFE RODRIGUES

Manifestação contrária ao leilão para a ex�
ploração de petróleo no campo de Libra. .............. 367 

Importância do Projeto de Lei do Senado nº 
352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 626

Aparte ao senador Roberto Requião. .......... 668
Defesa da necessidade de reabertura dos 

debates sobre a Lei nº 6.683, de 1979, a Lei da 
Anistia. ................................................................... 689

Registro do grave incêndio no Município de 
Macapá, capital do Estado do Amapá, oportunida�
de em que solicita auxilio do Governo Federal para 
socorrer a população da região. ............................ 1139 

ROBERTO REQUIÃO

Manifestação contrária à decisão do Governo 
Federal de leiloar o maior campo de exploração do 
pré�sal do Brasil para empresas estrangeiras. ...... 338

Reflexão sobre a crise global e a frustração 
do Mercado Comum do Sul (Mercosul). ................ 338

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 512
Leitura de texto de autoria do Sen�or Paulo 

César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara 
dos Deputados, no qual faz uma análise econômica 
do leilão do pré�sal do Campo de Libra. ................ 666

RICARDO FERRAÇO

Comentários sobre a decisão do Supremo Tri�
bunal Federal (STF) a respeito da cobrança de taxas 
de marin�a na parte costeira da il�a de Vitória. ...... 587

Satisfação pelo avanço nos debates da Pro�
posta de Emenda à Constituição que acaba com 
o voto secreto nas votações no âmbito do Poder 
Legislativo. ............................................................. 1068

Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2013, que 
altera a Lei nº 8.080, de 1990, para regulamentar 
o uso dos saldos financeiros de recursos da saúde 
oriundos de transferências do Governo Federal e 
dos governos estaduais para os entes federados. 1225

RODRIGO ROLLEMBERG

Parecer nº 1.178, de 2013 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 54, de 2013 (nº 4.223/2012, na 
Casa de origem), do Tribunal Superior do Trabal�o, 
que dispõe sobre a criação de cargos de provimen�
to efetivo no quadro de pessoal da Secretaria do 
Tribunal Superior do Trabal�o. ............................... 229

Expectativas com os resultados futuros do 
leilão do pré�sal do Campo de Libra. ..................... 552

Manifestação favorável ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 622

ROMERO JUCÁ

Satisfação pela aprovação do texto apresen�
tado por Sua Excelência, que regulamenta o com�
bate ao trabal�o escravo ou análogo ao escravo, 
caracterizando e punindo com rigor esta prática. .. 21

Registro da apresentação, pela Comissão 
Mista de Consolidação da Legislação Federal e 
Regulamentação de Dispositivos da Constituição 
Federal, do relatório para regulamentar o direito de 
greve no setor público. ........................................... 21

Parecer nº 1.172, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.035, de 



XIV

Pág. Pág.

2013, que solicita ao ministro da Agricultura, Pecu�
ária e Abastecimento, informações sobre a situação 
da dependência de material genético externo da 
avicultura de corte e de postura brasileiras. .......... 209

Parecer nº 1.173, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.037, de 
2013, que solicita ao ministro da Agricultura, Pecu�
ária e Abastecimento, informações sobre a posição 
que o Brasil ocupa no mercado de mel�oramento 
genético de suínos. ................................................ 211

Parecer nº 1.174, de 2013 (da Mesa do Se�
nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.054, de 
2013, que solicita ao ministro da Fazenda, infor�
mações sobre convênios firmados pela Fundação 
Banco do Brasil (FBB) com diversas entidades 
(Organizações Não Governamentais, associações 
e prefeituras), que receberam repasses com valor 
acima de R$ 1 mil�ão, desde 2003, indicando os no�
mes dos seus dirigentes e objeto dos convênios. . 213

Convite à Presidente da República para que 
participe da formatura de mais de três mil alunos do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) e da entrega de casas do progra�
ma Min�a Casa Min�a Vida no Estado de Roraima. 1136

RUBEN FIGUEIRÓ

Apoio ao investimento de mais recursos na 
saúde e destaque à importância de instituir�se a 
carreira de médico federal para garantir a segurança 
no exercício da profissão e estimular a ida desses 
profissionais às regiões mais remotas. .................. 10

Críticas aos governos de Dilma Rousseff e 
Lula que praticam uma política baseada em ações 
eleitorais para disfarçar a péssima gestão, e des�
taque ao artigo do ex�ministro, Almir Pazzianotto 
Pinto, que trata do assunto. ................................... 10

Registro do artigo intitulado “Eleições 2014”, 
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 16 de 0utubro de 2013. ..................................... 10

Solidariedade ao Projeto de Lei do Senado 
nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 628

Críticas ao Governo Federal pela omissão 
em relação à questão conflituosa de demarcação 
de terras indígenas. ............................................... 1082

SÉRGIO PETECÃO

Requerimento nº 1.227, de 2013, que solicita 
autorização para participar da Audiência Parlamen�

tar Anual da União Interparlamentar nas Nações 
Unidas, a realizar�se nos dias 14 e 15 de novembro 
de 2013, em Nova York. ......................................... 65

SÉRGIO SOUZA

Requerimento nº 1.226, de 2013, que solici�
ta autorização para participar da 19º Conferência 
das Partes das Nações Unidas para o Clima, que 
acontecerá no período de 11 a 22 de novembro de 
2013, em Varsóvia, Polônia. .................................. 65

Parecer nº 1.183, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Se�
nado nº 428, de 2012, que altera a Lei nº 9.615, 
de 1998, que institui normas gerais sobre o des�
porto e dá outras providências, para dar maior 
transparência à cláusula indenizatória desportiva 
do contrato especial de trabal�o desportivo, assim 
como exigir que percentual desta seja utilizado 
para a quitação de débitos fiscais, previdenciários 
e trabal�istas. ....................................................... 424

Considerações sobre a importância da apro�
vação de Proposta de Emenda à Constituição que 
prevê a criação de Tribunais Regionais Federais, 
em especial no Estado do Paraná. ........................ 683

Encamin�amento de votação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que sus�
pende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
de redefinir o número de deputados federais por 
estados. ................................................................ 1104

Defesa do avanço da Proposta de Emenda 
à Constituição que visa acabar com o voto secreto 
de parlamentares. .................................................. 1200

Apoio ao Plano Nacional de Logística de 
Transportes e o Plano Nacional de Logística Por�
tuária do Governo Federal que vão ajudar a aper�
feiçoar os modais de transporte no país. ............... 1200

VALDIR RAUPP

Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2013, 
altera o art. 1º da Lei nº 11.794, de 2008, para 
proibir o uso de animais em testes de produtos 
cosméticos. ........................................................... 966

Projeto de Lei do Senado nº 439, de 2013, 
que altera o § 1º do art. 7º da Lei nº 9.096, de 1995, 
para modificar os critérios de registro de estatuto 
de partido político. ................................................. 967

Proposta de Emenda à Constituição nº 58, 
de 2013, que acrescenta o § 5º ao artigo 17 da 
Constituição Federal para estabelecer critérios para 
criação de partidos políticos. ................................. 976



XV

Pág. Pág.

VANESSA GRAZZIOTIN

Requerimento nº 1.221, de 2013, que solicita 
autorização para participar das Reuniões da Con�
ferência das Partes da Convenção � Quadro da Or�
ganização das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima � COP19, com ônus para o Senado Federal, 
no período de 16 a 22 de novembro de 2013, na 
cidade de Varsóvia, Polônia. .................................. 3

Parecer nº 1.176, de 2013 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Resolução do Senado nº 32, de 2013, 
do senado Cristovam Buarque, que institui o Grupo 
Parlamentar Brazil�Azerbaijão e dá outras providên�
cias. ....................................................................... 217

Satisfação com o leilão do pré�sal que, segun�
do avaliação do Governo Federal, poderá, durante 
30 anos, render bons lucros ao Brasil. .................. 567

Registro de participação da delegação bra�
sileira na reunião do Parlamento Latino�Americano 
(Parlatino), na qual foram colocados em pauta vários 
projetos de lei e moções, sendo uma delas no sen�
tido de repelir os atos de espionagem do governo 
norte�americano contra países de todo o mundo. 
Senadora Vanessa Grazziotin. .............................. 567

Considerações sobre o maior programa de 
transferência de renda do Governo Federal, o Bolsa 
Família. .................................................................. 567

Aparte ao senador Mozarildo Cavalcanti. .... 586
Registro da realização de audiência pública na 

Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a 
questão da espionagem americana no Brasil, cujo 
principal objetivo é fazer um diagnóstico da capaci�
dade de defesa brasileira em relação à segurança 
da informação. ....................................................... 588

Satisfação pela sanção da presidente Dil�
ma Rousseff à lei que institui o Programa Mais 
Médicos. ................................................................ 588

Solidariedade ao Projeto de Lei do Senado 
nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para incluir tratamentos entre 
as coberturas obrigatórias. .................................... 620

Defesa da necessidade do voto aberto para 
análise de cassação de mandatos parlamentares. 1065

Registro de audiência pública com o titular 
da Advocacia�Geral da União e a Ministra da Casa 
Civil, para debater os projetos importantes que 
estão sendo desenvolvidos no Brasil em relação à 
infraestrutura dos estados. .................................... 1065

Encamin�amento de votação do Requerimen�
to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 1095

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1106

Requerimento nº 1.244, de 2013, que solici�
ta voto de congratulações e aplauso para a cidade 
de Manaus, que comemora 344 anos no dia 24 de 
outubro de 2013. .................................................... 1220

VITAL DO RÊGO

Requerimento nº 1.230, de 2013, que solicita 
ao ministro das Comunicações, informações sobre 
a atuação da Agência Nacional de Telecomunica�
ções (ANATEL). ..................................................... 499

Projeto de Lei do Senado nº 433, de 2013, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade 
da identificação de c�amadas nas lin�as fixas e 
móveis para que o usuário possa identificar a ori�
gem da c�amada e altera o inciso VI e inclui o inci�
so XIII ao art. 3º e altera o art. 4º para inclusão do 
inciso IV, da Lei n.º 9.472, de 1997, para garantir a 
identificação do número de acesso nas c�amadas 
realizadas por meio da rede telefônica. ................. 836

Encamin�amento de votação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que suspende 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de redefinir 
o número de deputados federais por estado. ........ 1103

WALDEMIR MOKA

Aparte ao senador Romero Jucá. ................ 22
Parecer nº 1.184, de 2013 (da Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária), sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 165, de 2012, que modifica o ca�
put do art. 9º da Lei nº 7.998, de 1990, que regula o 
Programa do Seguro�Desemprego, o Abono Salarial, 
institui o Fundo de Amparo ao Trabal�ador (FAT), 
e dá outras providências; e altera a Lei nº 9.715, 
de 1998, que dispõe sobre as contribuições para 
os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), e 
dá outras providências, para fixar a contribuição do 
(PIS/PASEP) para as pessoas físicas, urbanas e 
rurais, na condição de empregadoras e para esten�
der aos seus empregados o pagamento do abono 
salarial anual. ......................................................... 432

Parecer nº 1.185, de 2013 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Sena�
do nº 165, de 2012, que modifica o caput do art. 9º 
da Lei nº 7.998, de 1990, que regula o Programa 



XVI

Pág. Pág.

do Seguro�Desemprego, o Abono Salarial, institui o 
Fundo de Amparo ao Trabal�ador (FAT), e dá outras 
providências; e altera a Lei nº 9.715, de 1998, que 
dispõe sobre as contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimô�
nio do Servidor Público (PIS/PASEP), e dá outras 
providências, para fixar a contribuição do (PIS/PA�
SEP) para as pessoas físicas, urbanas e rurais, na 
condição de empregadoras e para estender aos 
seus empregados o pagamento do abono salarial 
anual. ..................................................................... 437

Parecer nº 1.187, de 2013 (de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Sociais), sobre 
o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei 
nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e 
seguros privados de assistência à saúde, para in�
cluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias. 614

Homenagem de pesar pelo falecimento do 
deputado federal Homero Pereira. ......................... 637

WALTER PINHEIRO

Defesa da necessidade de se destinar mais 
recursos à saúde, investindo, principalmente, em in�
fraestrutura, pois apenas o Programa Mais Médicos 
não conseguirá sanar as deficiências do sistema 
público de saúde. ................................................... 7

Requerimento nº 1.233, de 2013, que solicita 
a tramitação em conjunto dos seguintes projetos 
por versarem sobre matérias análogas, associadas 
ao Sistema Nacional de Aviação (SVS) e/ou Plano 
Nacional de Viação (PNV): Projetos de Lei da Câ�
mara 1, 96, 106, 183, 189, 190, 195, 197/2088; 28, 
45 103 149, 313 327/2009; 2, 55, 67, 72, 73, 82, 
83, 96, 98, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 152, 
161, 175/2010; 47, 99, 115, 116, 117/2011; 43, 47, 
111/2012; 25/2013; Projetos de Lei do Senado 50, 
120/2010; 115/2012; 73, 144/2013. Senador Walter 
Pin�eiro. ................................................................. 644

Encamin�amento de votação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que susta os 
efeitos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 
9.495/AM, que redefine o número de deputados 
federais por estado. ............................................... 1102

Avaliação sobre o crescimento econômico no 
Estado da Ba�ia. ................................................... 1203

Requerimento nº 1.246, de 2013, que solicita 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câma�
ra nº 56 de 2013 e dos Projetos de Lei do Senado 
345, 346 e 376 de 2013, por versarem sobre ma�
térias análogas, associadas ao Plano Nacional de 
Viação. ................................................................... 1223

WELLINGTON DIAS

Manifestação de apoio ao Projeto de Lei do 
Senado nº 352, de 2011, que altera a Lei nº 9.656, 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir trata�
mentos entre as coberturas obrigatórias. .............. 622

Registro da participação de Sua Excelência 
em atividades comemorativas ao Dia do Piauí. ..... 680

Satisfação pelo sucesso do leilão do pré�sal 
do Campo de Libra, que foi o maior processo de 
licitação do mundo para exploração de petróleo em 
águas profundas. ................................................... 680

Encamin�amento de votação do Requerimen�
to nº 1.243, de 2013, que solicita que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 85, de 2013, seja remetido 
à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis�
mo. ......................................................................... 1098

Votação do Requerimento nº 1.243, de 2013, 
que solicita que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013, seja remetido à Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo. ............................. 1106


	VOLUME 37 Nº 39
	17 A 23 DE OUTUBRO
	SENADO FEDERAL

	SUBSECRETARIA DE ANAIS
	03 Comissão Diretora 2013-2014.pdf
	SENADO FEDERAL
	PRESIDENTE Senador RENAN CALHEIROS  (PMDB-AL)
	1º VICE-PRESIDENTE Senador JORGE VIANA  (PT-AC)
	2º VICE-PRESIDENTE Senador ROMERO JUCÁ  (PMDB-RR)
	1º SECRETÁRIO  Senador FLEXA RIBEIRO  (PSDB-PA)
	2ª SECRETÁRIA  Senadora ANGELA PORTELA (PT-RR)
	3º SECRETÁRIO  Senador CIRO NOGUEIRA  (PP-PI)
	4º SECRETÁRIO Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB-PI)

	SUPLENTES DE SECRETÁRIO
	1º Senador  MAGNO MALTA  (PR-ES)
	2º Senador  JAYME CAMPOS  (DEM-MT)
	3º Senador  JOÃO DURVAL  (PDT-BA)
	4º Senador  CASILDO MALDANER (PMDB-SC)


	Botão1: 
	P2: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 2    
	LNormal: 


	P3: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     3
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P4: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 4    
	LNormal: 


	P5: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     5
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P6: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 6    
	LNormal: 


	P7: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     7
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P8: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 8    
	LNormal: 


	P9: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     9
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P10: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 10    
	LNormal: 


	P11: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     11
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P12: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 12    
	LNormal: 


	P13: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     13
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P14: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 14    
	LNormal: 


	P15: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     15
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P16: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 16    
	LNormal: 


	P17: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     17
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P18: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 18    
	LNormal: 


	P19: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     19
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P20: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 20    
	LNormal: 


	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 


	P1187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1188    
	LNormal: 


	P1189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1190    
	LNormal: 


	P1191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1192    
	LNormal: 


	P1193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1194    
	LNormal: 


	P1195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1196    
	LNormal: 


	P1197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1198    
	LNormal: 


	P1199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1200    
	LNormal: 


	P1201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1202    
	LNormal: 


	P1203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1204    
	LNormal: 


	P1205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1206    
	LNormal: 


	P1207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1208    
	LNormal: 


	P1209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1210    
	LNormal: 


	P1211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1212    
	LNormal: 


	P1213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1214    
	LNormal: 


	P1215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1216    
	LNormal: 


	P1217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1218    
	LNormal: 


	P1219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1220    
	LNormal: 


	P1221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1222    
	LNormal: 


	P1223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1224    
	LNormal: 


	P1225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1226    
	LNormal: 


	P1227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1228    
	LNormal: 


	P1229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1230    
	LNormal: 


	P1231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1232    
	LNormal: 


	P1233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1234    
	LNormal: 


	P1235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1236    
	LNormal: 


	P1237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1238    
	LNormal: 


	P1239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1240    
	LNormal: 


	P1241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1242    
	LNormal: 




