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SECRETARIA DE ATA

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – RESOLUÇÃO
Nº 25, de 2013 (Republicação).....................
2 – ATA DA 109ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 3 DE JULHO DE 2013...............
2.1 – ABERTURA.........................................
2.2 – EXPEDIENTE......................................
2.2.1 – Pareceres
Nºs 617 a 634, de 2013, da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 192, de 2009; 573, de 2012; 17, 18, 21, 42, 54,
56, 60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98, de 2013,
respectivamente.....................................................
Nºs 635 e 636, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre os Ofícios
“S” nºs 24 e 25, respectivamente............................
2.2.2 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do
Senado, para que os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 192, de 2009; 573, de 2012; 17, 18, 21, 42, 54,
56, 60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98, de 2013,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam
apreciados pelo Plenário (Ofício nº48/2013-CCT)..
2.2.3 – Leitura de requerimento
Nº 752, de 2013, de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros Senadores, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Ferreira. Aprovado, tendo usando da palavra o
Senador Cristovam Buarque..................................
2.2.4 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Defesa da proibição do financiamento privado de campanhas eleitorais; e outros assuntos......................
SENADORA ANA AMÉLIA – Críticas à proposta do Governo Federal de reforma política mediante plebiscito; e outro assunto...........................
SENADOR CASILDO MALDANER – Defesa
da reestruturação das dívidas de estados e municípios com a União; e outros assuntos...................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Defesa do plebiscito como meio hábil a direcionar a reforma
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política do País, frisando a necessidade de atenuar a influência do poder econômico no processo
eleitoral; e outro assunto. .......................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Críticas à
ampliação da Terra Indígena Kayabi, no Mato
Grosso....................................................................
SENADOR VALDIR RAUPP – Leitura das propostas da Executiva Nacional do PMDB em resposta às
reivindicações das manifestações populares no País..
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Satisfação com
a aprovação, na CCJ, da proposta que extingue o
voto secreto do parlamentar, e apelo por agilidade
para votação da PEC em Plenário..........................
SENADOR IVO CASSOL, como Líder – Manifestação contrária à realização de plebiscito sobre
a reforma política; e outro assunto.........................
SENADOR PEDRO TAQUES – Críticas à realização da reforma política por meio de plebiscito..
SENADOR PAULO PAIM – Defesa do fim do voto
secreto nas deliberações das Casas Legislativas........
SENADOR INÁCIO ARRUDA, como Líder
– Reprovação da decisão de países europeus de
proibir o pouso do avião que conduzia o presidente
da Bolívia, apelando por um posicionamento formal
do Senado sobre o assunto. ..................................
2.2.5 – Leitura de requerimentos
Nº 753, de 2013, de autoria do Senador Inácio
Arruda e outros Senadores, solicitando voto de solidariedade ao Sr. Evo Morales, Presidente da Bolívia....
Nº 754, de 2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
nº 129, de 2012. Aprovado....................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 30, de 2013 (nº 178/2013, na
origem), da Presidente da República, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
CARLOS EDUARDO SETTE CAMARA DA FONSECA COSTA, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
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Comunidade das Bahamas. Aprovada, nos termos do
Parecer nº 637, de 2013-CRE (votação nominal)....
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 34, de 2013 (nº 190/2013, na
origem), da Presidente da República, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. LINEU PUPO DE PAULA, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista
da Guiana. Aprovada, nos termos do Parecer nº
638, de 2013-CRE (votação nominal)....................
2.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 566, de 2013, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
49, de 2013 (nº 244/2013, na origem), submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO para compor o
Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministro,
na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria do Sr.
Ministro Massami Uyeda. Aprovado......................
2.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 575, de 2013, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
47, de 2013 (nº 242/2013, na origem), submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª
REGINA HELENA COSTA para compor o Superior
Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na vaga
destinada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais
Federais, decorrente da aposentadoria do Sr. Ministro
Teori Albino Zavascki. Aprovado. (Votação nominal).
2.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 576, de 2013, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
48, de 2013 (nº 243/2013, na origem), submetendo
à apreciação do Senado Federal o nome do Sr. ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ para compor o
Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na
vaga destinada a Membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Sr. Ministro Franscisco
Cesar Asfor Rocha. Aprovado. (Votação nominal)..
2.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 544, de 2013, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
28, de 2013 (nº 154/2013, na origem), submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO para compor
o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada a juízes de carreira
da magistratura trabalhista. Aprovado. (Votação
nominal)..................................................................
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2.3.7 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 567, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício
“S” nº 23, de 2013 (nº 603/2013, na origem), da
Procuradoria-Geral da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
GILBERTO VALENTE MARTINS, para compor o
Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art.
130-B da Constituição Federal. Aprovado. (Votação
nominal)..................................................................
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 391, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº
8, de 2013 (nº 22/2013, na origem), da Ordem dos
Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. PAULO EDUARDO PINHEIRO TEIXEIRA para compor o Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B da
Constituição Federal. Aprovado. (Votação nominal).
2.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 519, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício
“S” nº 10, de 2013 (nº 380/2013, na origem), da
Procuradoria-Geral da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
JARBAS SOARES JÚNIOR para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos
do art. 130-A da Constituição Federal. Aprovado.
(Votação nominal)...................................................
2.3.10 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 362, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 9,
de 2013 (nº 380/2013, na origem), da Procuradoria-Geral da República, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. JEFERSON LUIZ
PEREIRA COELHO para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 130-A da
Constituição Federal. Aprovado. (Votação nominal).
2.3.11 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 520, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício
“S” nº 16, de 2013 (nº 380/2013, na origem), da
Procuradoria-Geral da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO para
compor o Conselho Nacional do Ministério Público,
nos termos do art. 130-A da Constituição Federal.
Aprovado. (Votação nominal)................................
2.3.12 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 392, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 11,
de 2013 (nº 380/2013, na origem), da Procuradoria-
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-Geral da República, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. MARCELO FERRA
DE CARVALHO para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público, nos termos do art. 130-A da
Constituição Federal. Aprovado. (Votação nominal).
2.3.13 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 418, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício
“S” nº 14, de 2013 (nº 380/2013, na origem), da
Procuradoria-Geral da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
VLADIMIR BARROS ARAS para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos
do art. 130-A da Constituição Federal. Rejeitado.
(Votação nominal)...................................................
2.3.14 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 726, de 2013, de iniciativa
de Líderes. Aprovado............................................
Requerimento nº 727, de 2013, de iniciativa
de Líderes. Aprovado, com voto contrário dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Pedro
Taques, Randolfe Rodrigues, Rodrigo Rollemberg,
Benedito de Lira, José Agripino e Ana Amélia.......
2.3.15 – Leitura de requerimentos
Requerimento nº 755, de 2013, de iniciativa
de Líderes, solicitando calendário especial para
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 20, de 2013. Aprovado......................................
Requerimento nº 756, de 2013, de iniciativa
de Líderes, solicitando calendário especial para
tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de
2013. Aprovado.....................................................
2.3.16 – Questão de Ordem
Suscitado pelo Senador Randolfe Rodrigues
e respondida pela Presidência...............................
2.3.17 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.18 – Item extrapauta (Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 754, de 2013)
Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, de
iniciativa da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Ecad, que dispõe sobre a Gestão Coletiva
de Direitos Autorais e estabelece condições para
o exercício das prerrogativas do Escritório Central
cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos
direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas. Usa da
palavra o Senador Vital do Rêgo...........................
2.3.19 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Pedro Taques e respondida pela Presidência.......................................
2.3.20 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.21 – Item extrapauta (continuação)
Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, de
iniciativa da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Ecad, que dispõe sobre a Gestão Coletiva
de Direitos Autorais e estabelece condições para
o exercício das prerrogativas do Escritório Central
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cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos
direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas. Aprovado o
Substitutivo (Emenda nº 1-PLEN), após leitura do
Parecer nº 639, de 2013-CCJ, e após Parecer nº
640, de 2013-PLEN, proferido pelo Senador Humberto Costa em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, tendo usado da palavra os
Senadores Randolfe Rodrigues, Lindbergh Farias,
Vital do Rêgo, Aloysio Nunes Ferreira, Ana Amélia,
Inácio Arruda, Eunício Oliveira, Aécio Neves, Rodrigo Rollemberg, José Agripino, Gim, Kátia Abreu,
Walter Pinheiro, Pedro Taques, Ivo Cassol, Wilder
Moraes, Lídice da Mata e Eduardo Amorim...........
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2013
(Parecer nº 641, de 2013-CDIR). Aprovado o Substitutivo com as Emendas nºs 2 a 5, após Parecer nº 642, de 2013-PLEN, proferido pelo Senador
Humberto Costa (Relator revisor)...........................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 129, de 2013 (Parecer nº 643, de 2013-CDIR).
Aprovada. À Câmara dos Deputados....................
2.3.22 – Suspensão da sessão às 21 horas e
33 minutos e reabertura às 21 horas e 44 minutos.
2.3.23 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.24 – Item 11 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2007, de
autoria da Deputada Maria Do Rosário, que altera a
Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que anistia
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – ECT punidos em razão da participação em movimento grevista. Apreciação adiada
para a sessão deliberativa ordinária da próxima
quarta-feira, nos termos do Requerimento nº 757,
de 2013, lido e aprovado nesta oportunidade.....
2.3.25 – Mensagem da Presidência da
República
Nº 265, de 2013, na origem, que propõe a
retificação da Resolução nº 25, de 2013................
2.3.26 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.27 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Retificação do Projeto de Resolução nº 42, de
2013, que autoriza o Estado do Maranhão a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Bank America, N.A./Merryl Lynch (BofaAML),
no valor de até US$ 661.967.121,34 (seiscentos e
sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete
mil, cento e vinte um dólares dos Estados Unidos da
América, e trinta e quatro centavos). Aprovada.......
Republicação da Redação final do Projeto
de Resolução nº 42, de 2013 (Parecer nº 607, de
2013-CDIR) (vide item 3)
2.3.28 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 356, de 2013, de iniciativa
de Líderes. Aprovado............................................
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2.3.29 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária....................................................................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2013, de
autoria do Senador Alfredo Nascimento, que altera
a Consolidação das Leis do Trabalho, – adotada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para estabelecer jornada de trabalho de 36 horas
semanais para os motoristas de transporte coletivo
urbano e assemelhados.........................................
Projeto de Lei do Senado nº 267, de
2013-Complementar, de autoria do Senador Alfredo Nascimento, que modifica a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, para conferir aposentadoria especial aos trabalhadores em atividades penosas e
a estende aos motoristas de transporte coletivo de
características urbanas. .........................................
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2013,
de autoria do Senador Eduardo Amorim, que altera
o art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho
para limitar a exigência de experiência prévia para
fins de contratação de empregado.........................
Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2013, de
autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que altera
a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com vista a
modificar a remuneração dos depósitos efetuados
nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço...................................................
Projeto de Resolução nº 45, de 2013, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que altera
o Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar a organização dos anais das sessões do
Plenário, e dá outras providências..........................
Projeto de Resolução nº 46, de 2013, de
autoria do Senador Lindbergh Farias, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal – Resolução
do Senado Federal nº 93, de 1970, e alterações posteriores -, incluindo nova modalidade de urgência
regimental por iniciativa popular.............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2013,
de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que convoca plebiscito sobre voto facultativo no Brasil. ........
2.4.2 – Comunicações
Do Senador Cícero Lucena, encaminhando
relatório de viagem realizada para participar em
diligência da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2013, no período de 12 a 24 de maio último.
Do Senador Cícero Lucena, encaminhando
relatório de viagem realizada para participar da
Reunião da Comissão de Seguridade e Cidadania,
Terrorismo e Crime, em 6 e 7 de junho último........
Do Senador João Capiberibe, encaminhando
relatório de viagem realizada para participar do 1º
GLOBE Natural Capital Summit, no período de 6 a
8 de junho último (Ofício nº 69/2013)....................
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74, de 2010, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2013 (*)
Autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Bank of America,
N.A. Merril Lynch (BofAML), no valor de até
US$661.967.121,34 (seiscentos e sessenta
e um milhões, novecentos e sessenta e sete
mil, cento e vinte e um dólares norte-americanos e trinta e quatro centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Maranhão autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Bank of America, N.A. Merril Lynch
(BofAML), no valor de até US$661.967.121,34 (seiscentos e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil,
cento e vinte e um dólares norte-americanos e trinta
e quatro centavos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se, exclusivamente, à quitação do
Resíduo de Dívidas constituídas pelo Estado em razão das Leis Federais nº 8.727, de 5 de novembro de
1993, e nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Maranhão;
II – credor: Bank of America, N.A. Meriil Lynch
(BofAML);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$661.967.121,34 (seiscentos
e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e um dólares norte-americanos e trinta e quatro centavos);
V – desembolso: em parcela única, neste ano
de 2013;
VI – prazo de amortização: 102 (cento e dois)
meses;

VII – juros: Global Bonds 2023 emitidos pelo
Brasil, acrescidos do spread de 1,44% (um inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento), conforme definido na minuta do contrato de
empréstimo (a taxa será fixada no momento da
assinatura do contrato);
VIII – prazo total: 120 (cento e vinte) meses;
IX – prazo de carência: 18 (dezoito) meses.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Maranhão na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput
é condicionado a que o Estado do Maranhão celebre
contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que
tratam os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art.
167, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
a cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado do Maranhão quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 2013. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
(*) Republicada para fazer constar a retificação aprovada pelo Plenário em 3 de julho de 2013, conforme a Mensagem nº 265, de 2013,
da Presidente da República.
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Ata 109ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de julho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Inácio Arruda e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos
e encerra-se às 22 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

42152

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 48, de 2013,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 192, de 2009; 573, de 2012; 17, 18, 21, 42,
54, 56, 60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 48/2013 – CCT
Brasília, 2 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 192 de 2009; 573 de 2012; 17, 18, 21, 42, 54, 56,
60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Alfredo Nascimento, Vice-Presidente no exercício da Presidência da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 48, 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 (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Quero cumprimentar todos e todas que nos
acompanham.
Atrasamos um pouco a abertura desta sessão,
que, impreterivelmente, começa às 14 horas, por conta da sessão do Congresso. E, agora, retomamos os
trabalhos aqui, no plenário do Senado Federal.
Mais uma vez, cumprimento todos os que nos
acompanham em suas casas.
Pela ordem...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – É para
solicitar a minha inscrição para o período de comunicações inadiáveis.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senadora Vanessa, está inscrita para
uma comunicação inadiável.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem visão da oradora.) – Caro Presidente Jorge Viana, Senadoras e Senadores, eu queria fazer o
registro de que continua em greve de fome, desde a
segunda-feira, um ex-comissário de bordo da Varig,
com 32 anos de trabalho.
José Manoel da Costa tem 67 anos e, ao iniciar
essa greve de fome no Aeroporto Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, procurou não apenas sensibilizar a
Justiça, mas também os responsáveis pela situação
de penúria, de dificuldades graves que os aeronautas
enfrentam.
Eu tenho recebido, como o Senador Paim, que
já se manifestou segunda-feira, além dos Senadores
Alvaro Dias e Eduardo Suplicy, muitas mensagens de
ex-comissários da Varig, como Vilmar Mota e Elcion
Zingano, que estão permanentemente lutando pela
recuperação de um direito. E eles, que estava se reunindo na sede do prédio do Instituto Aerus, no Rio de
Janeiro, não puderam mais fazer as reuniões, porque
o interventor, José Pereira, simplesmente mandou
cortar a luz.
Como se não bastasse eles receberem apenas
8% das aposentadorias devidas, esses aposentados,
muitos em péssimas condições de saúde, foram proibidos de fazer essa mobilização e impedidos, ainda
que temporariamente, de voltar ao prédio que um dia
serviu de escritório enquanto trabalhavam.
Pelas redes sociais, recebi, inclusive, o clamor de
Graça Carrilho, que mora no Rio de Janeiro. Ela reclama do descaso das autoridades com as manifestações
daqueles que não têm dinheiro para medicamentos
nem alimentos; são vítimas da Justiça e dos governos.
João Sobreira Rocha, morador de Goiânia, também me enviou uma mensagem por e-mail: “Como
ficarão os aposentados e pensionistas do Aerus, em
meio às mobilizações que se espalham pelo Brasil?” –
pergunta ele, ao lembrar que o pleito dos aposentados
se arrasta por quase uma década.
E eu faço também a mesma pergunta do João
Sobreira Rocha: “E como ficam os aposentados e
pensionistas do Aerus? E agora? Enquanto se decide se a reforma política sai mesmo do papel via
plebiscito, aposentados morrem sem garantia de direitos básicos!”
No mês passado, cinco beneficiados do falido
Fundo Aerus morreram! As mortes ocorreram após um
ofício encaminhado aos aposentados, informando que
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as distribuições das antecipações de rateio do fundo
seriam suspensas.
É uma injustiça! Eu lamento muito que o recesso
do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal tenha
iniciado sem que a mais alta Corte do País tenha retomado o exame da defasagem tarifária, iniciado com
o julgamento na sessão do dia 8 de maio, quando a
Ministra Cármen Lúcia fez um parecer e um voto extremamente competente e detalhado, dando ganho de
causa à companhia, mas, sobretudo, aos aeronautas
que integram o Fundo Aerus.
Imagine, Senador Jorge Viana: esse aeronauta,
José Manoel da Costa, durante 32 anos, pagou religiosamente a contribuição para o fundo e, agora, não
recebe nada daquilo que pagou.
Então, essa greve de fome é simbólica e nós
estamos aqui solidários À ação dos representantes
dos remanescentes do Fundo Aerus, que têm todo
o direito.
Como a companhia Varig nasceu no Rio Grande,
como gaúcha, assim como o Senador Paim, que também tem se envolvido muito na questão, faço questão
de apresentar, neste momento, minha solidariedade.
E agradeço muito a V. Exª, que também reconhece a
importância da mobilização dos aeronautas do Fundo Aerus.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia.
De fato, é uma situação terrível a que vivem vários
ex-trabalhadores da Varig, que foi uma marca nacional,
um patrimônio nacional.
Minha solidariedade à senhora, ao Senador Paim
e a todos que se posicionam favoráveis e solidários
com essas pessoas que, agora idosas, lutam por direitos que lhes foram tirados.
No Acre, também há pessoas que dedicaram sua
vida... Foram pilotos de avião e hoje estão começando ou tentando começar uma nova vida, já sem idade
adequada, para tentar sair de uma situação de absoluta injustiça em que se encontram.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, o Senador Cristovam é o orador
inscrito. Eu já conversei com ele e lhe disse que eu
tenho um compromisso, que nós, a Procuradoria da
Mulher do Senado e da Câmara, temos uma audiência
com a Ministra Eleonora Menicucci e ele me permitiu,
se V. Exª assim também permitir, iniciar falando como
oradora para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O problema todo é que V. Exª já está no art. 17,
por ter...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Mas é uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª falaria para uma comunicação inadiável,
mas eu tenho que dar a palavra ao Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Mas eu creio que não há nenhum problema em
ela falar, até porque...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está perfeito. A Mesa acata a sugestão por conta
do compromisso da colega.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– A Senadora Ana Amélia falará como segunda. Então...
Mas, Senador, apenas para falar no seu nome,
como o senhor até sugeriu, para manifestar o nosso
pesar e o de toda a cidade de Brasília pelo falecimento
dessa figura emblemática daqui que é o Jorge Ferreira,
que eu considero seu irmão e irmão de todos nós. Eu
creio o senhor vai ler a moção.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Cristovam, eu não tive, pela perda, coragem de usar a tribuna hoje. Vou tentar fazê-lo, mas
sei que o Senador Rodrigo Rollemberg já foi à tribuna
e, certamente, falou em nome de todos nós. V. Exª
acompanhou comigo, diariamente, varias vezes por
dia, à noite, a situação de saúde do Jorge.
Lamentavelmente, foi uma perda irreparável para
todos nós, para a cultura, para a história de Brasília,
e eu, com a licença da Senadora Vanessa, queria ler
o requerimento que V. Exª apresentou, e eu subscrevo, nós dois apresentamos, que é uma maneira de
homenagear essa figura tão especial, apaixonada
por Brasília, apaixonada pela cultura, pela vida, que
nos deixou.
A família atrasou o velório para que os médicos
pudessem fazer a retirada de órgãos de Jorge Ferreira, meu irmão, amigo, nosso amigo-irmão, porque ele
era um doador. Então, mais um gesto de grandeza de
sua família.
Então eu queria ler aqui:
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, voto de pesar, com apresentação
de condolências à família de Jorge Ferreira, cidadão honorário de Brasília, escritor,
sociólogo, empresário, letrista, fundador de
12 dos mais badalados bares e restaurantes de Brasília.
É lido o seguinte na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Jorge Ferreira, nascido em Cruzília – como ele
falava e transformava em poesia essa paixão também
por Minas Gerais e por Brasília –, no sul de Minas, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal
de Juiz de Fora, mudou-se para Brasília no começo
dos anos 80.
Escritor, sociólogo, empresário, fundou doze restaurantes e bares aqui em Brasília, entre eles o Bar
Brasil, o Bar Brasília, o Armazém do Ferreira e o histórico Feitiço Mineiro, que foi palco de encontro da cultura e da política, um endereço da redemocratização
do País, estabelecimentos que se tornaram redutos
da classe política e artística da cidade, além de apreciadores da boa música e de ambientes de uma conversa inteligente.
Recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília em reconhecimento à criação de um importante
espaço cultural, que é o Feitiço Mineiro, onde foram
realizados mais de 10 mil shows e espetáculos, com
apresentações de grandes músicos nacionais e revelações de músicos locais, assim como pelo apoio ao
lançamento de CDs como o Balé das Almas, de Zebeto
Corrêa, apoiado pela Souza Cruz, em 2012. Escritor,
é autor de dois livros, Rio Adentro e Livro de Causos,
de poemas e crônicas.
Jorge encontrava-se internado havia quinze dias
num hospital do Rio de Janeiro. Depois de sofrer um
AVC, sua situação se agravou e, em 2 de julho, faleceu, deixando a mulher, sua sempre companheira, e
três filhos, além de uma legião de amigos, entre os
quais nos incluímos.
Pelos relevantes serviços prestados à cultura, ao
entretenimento, à vida da cidade de Brasília e a todos
nós, solicitamos que sejam encaminhadas à família do
Jorge as nossas mais justas homenagens.
Então, daqui, eu queria, Senador Cristovam, passar, em nome de todos os colegas, esse sentimento
de perda, porque são os mistérios da vida. Eu não sei
por que uma pessoa tão boa, com 54 anos, vai embora, quando há tanta gente que não contribui em nada
para um mundo melhor. Mas são os mistérios da vida.
Por sorte, estou na Presidência hoje e posso fazer...
Este requerimento depende de votação, cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra as Srªs
e os Srs. Senadores.
Para encaminhar a votação, concedo, então, a
palavra ao Senador Cristovam.
Só um minuto mais, Senadora Vanessa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador,
apenas para dizer, como orador daqui, que existem
pessoas que, quando se vão, deixam muitos amigos
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sentindo a sua falta e outros que, quando se vão, deixam muita falta na cidade. O Jorge conseguiu as duas
coisas. Ele não só é um grande amigo de centenas ou
milhares de brasilienses, assim como de gente de fora
de Brasília, do Brasil inteiro, como do próprio Presidente
Lula, de Ziraldo e muitos outros, mas ele também era
uma figura emblemática da sociedade, como um empresário de muito sucesso, como um animador cultural
da cidade e como um batalhador pela democracia, pelo
Partido dos Trabalhadores, em que ele sempre militou.
Houve momentos em que Feitiço Mineiro significava luta pela democracia. Quando a gente dizia “Vamos
ao Feitiço Mineiro?”, a gente não estava lembrando
apenas de um restaurante, mas de ir para uma verdadeira tribuna, para uma trincheira. O Feitiço Mineiro,
que ele criou e dirigiu, era uma trincheira de todos nós
que lutávamos pela democracia no Distrito Federal.
Por isso, fica aqui manifestado o nosso sentimento de pesar que eu, assim como V. Exª, gostaria que
fosse transmitido à família dele.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Coloco o requerimento em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu queria dizer, Senador Cristovam, que ele tinha tanto amor por esta cidade... Esta cidade nasceu
diferente das outras. As cidades do mundo inteiro – eu,
como ex-prefeito, gosto de estudar o surgimento das
cidades – nasceram em volta de mercado, mas esta
cidade não tinha mercado. Então ele falou: “Vou fazer
um mercado”. E fez um mercado fantástico aqui em
Brasília. Ele andou o mundo inteiro fotografando mercados, comprando peças e trazendo-as. Eu o ajudei e,
inclusive, ia com ele durante a obra. Ele nos ajudou a
fazer um mercado em Rio Branco. Ele ficava na minha
casa. É uma pessoa indescritível.
Então, o amor por Brasília ele deixou. Inclusive,
ficou uma simbologia. A cidade não tinha mercado e
ele falou: “Vou fazer um mercado para Brasília”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E está aí, um mercado na 509, na W3.
Então, é uma perda muito grande. Ele substituiu
o Poder Público em muitos momentos, como animador cultural, promovendo eventos culturais na cidade,
dando vida a Brasília, do melhor jeito, trazendo essa
paixão do mineiro pelo Brasil, de que ele sempre se
orgulhava e que traduzia nos seus livros de poesia.
É um poeta. Mas, como ouvi o Senador Sarney
dizer outro dia, quando fiz aqui uma homenagem a um
poeta acreano que tinha falecido, os poetas não morrem.

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, isso é uma sabedoria que o tempo traz
e eu, aqui, peço emprestada essa frase do Presidente
Sarney para dizer que os poetas não morrem e que
Jorge vai seguir vivo, bem vivo, no meio de todos nós.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de
sugerir que, na pauta, em algum momento, os Senadores discutissem esse fato extremamente grave que
aconteceu com o avião do Presidente Evo Morales.
Isto é um acinte a toda a América Latina: o avião de
um Presidente não ter permissão para pousar? Isso é
de uma gravidade imensa nas relações internacionais.
Ainda mais não ter permissão para pousar porque estaria conduzindo um cidadão norte-americano que os
Estados Unidos pedem que seja devolvido, porque ele
está querendo se asilar em algum lugar, está numa
parte de transição do aeroporto de Moscou.
Suponhamos que fosse verdade que ele estivesse no avião do Presidente Evo Morales, ele não é
nenhum bandido, não é nenhum assassino. Ele está
sendo procurado porque denunciou alguns fatos do
governo norte-americano.
Impedir que esse avião desça sob esse argumento
é algo extremamente grave, que fere, a meu ver, não
apenas a Bolívia, mas todos nós latino-americanos.
Aliás, fere todos os cidadãos do mundo que defendem
a soberania das nações.
Então, eu gostaria que entrasse na pauta, em algum momento, se, pelo Regimento, for possível, uma
discussão sobre esse assunto. Eu tenho certeza de
que a Senadora Vanessa quer discutir isso, que o Senador Inácio Arruda quer discutir esse assunto, assim
como outros, até para tirarmos daqui ou da Comissão
da Relação Exteriores uma posição de denúncia, de
por que esses países fizeram isso com o avião de um
Presidente latino-americano eleito democraticamente
pelo voto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Cristovam, eu também fiquei surpreso.
Acompanhei esse episódio desde a madrugada, que
é absolutamente lamentável, pois, inclusive, pôs em
risco a vida do Presidente Evo Morales, porque não
se permitir que um avião possa reabastecer – o avião
precisava reabastecer para seguir viagem para a América do Sul – é pôr em risco, e do pior jeito, porque, se
havia alguma desconfiança, que o avião reabastecesse
e que a segurança do Presidente fosse preservada. E,
óbvio, se houvesse alguém ilegal no avião na hora de
sair, pode-se fazer.
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Eu acho que esse tipo de situação autoritária é de
um mundo que eu pensei que tivesse ficado para trás.
Eu vivi um episódio dentro do avião presidencial, com
o Presidente Lula. Eu pensei que só alguns países do
mundo ainda agiam dessa maneira. Nós íamos para
a Índia e eu estava na cabine quando o comandante
do avião pediu autorização para passar no espaço
aéreo do Irã. Estávamos com o Presidente. Ele falou
“o VIP está a bordo”. Quer dizer, o Presidente da República do Brasil estava a bordo. Estou contando um
episódio. E não foi autorizado. Tive de fazer um desvio não em cima do território. Ele falou “não passa” e
deu uma margem para o avião presidencial do Brasil
passar longe de Teerã.
Então, há essas situações no mundo. Mas, como
o Irã estava vivendo uma situação atípica, eu falei “bem,
é compreensível”. Então, eles mandaram que houvesse
um desvio, numa viagem longa, que poderia pôr em
risco. O avião do nosso Presidente, lamentavelmente,
não tinha tanta autonomia assim, mas foi feito o desvio.
Agora fizeram uma coisa pior: negar um aeroporto para
que um avião com um Presidente da República, eleito
democraticamente, pudesse fazer o reabastecimento.
Eu acho que é uma situação sobre a qual órgãos
de segurança do mundo, que representam as nações
do mundo, as nações livres e democráticas, precisam
se manifestar, inclusive o nosso Congresso, como
bem faz V. Exª.
Então, eu passo a palavra à Senadora Vanessa.
Consulto V. Exª, pois o Senador Rodrigo Rollemberg solicita que possa assinar o requerimento de voto
de pesar pelo falecimento de Jorge Ferreira. Eu falei
que falaria com V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Sem nenhum problema. E aproveito para comunicar
que eu, segundo inscrito para falar, vou substituir a minha fala pela da Senadora Ana Amélia, que é a décima
primeira inscrita para falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está bem.
Então, fica o requerimento subscrito por V. Exª,
por mim e pelo Senador Rodrigo Rollemberg, com voto
de pesar, já que o Rodrigo, ontem, fez o registro aqui.
Mais uma vez, meus sinceros votos de pesar para
a família desse querido irmão Jorge Ferreira.
Com a palavra, V. Exª, Senadora Vanessa, com
o pedido de desculpas pela impertinente demora, mas
as duas situações...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Imagine, Sr. Presidente! São situações
extremamente sensíveis e merecedoras de um debate
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nesta Casa. Exatamente por essa razão, Sr. Presidente,
quero reforçar aqui o pedido do Senador Cristovam.
Eu acho até que o Senador Cristovam, o Senador Inácio, V. Exª e eu poderíamos, perante a Mesa,
dar entrada e protocolar um requerimento, primeiro,
de solidariedade ao Presidente Evo Morales. O que,
de fato, aconteceu não conheço. Eu nunca ouvi nada,
nenhuma narrativa de um episódio semelhante a esse
que aconteceu com o Presidente da vizinha Bolívia –
aliás, é vizinha do seu Estado.
V. Exª acaba de relatar um fato ocorrido com o
Presidente Lula no Irã. Ali, Sr. Presidente, creio eu,
pode ter até havido uma preocupação maior com a
segurança do Presidente Lula, em decorrência do momento de insegurança e de conflito que aquele país
vivia. Então, talvez, Sr. Presidente, esse tenha sido um
cuidado maior com a integridade do Presidente Lula.
Entretanto, o Presidente da Bolívia, Evo Morales,
pediu autorização para parar e abastecer o avião, mas
isso não foi permitido. Sr. Presidente, por que isso não
foi permitido? Porque havia – e aqui chega o Senador
Inácio Arruda – a suposição de que pudesse estar lá
aquele senhor americano, aquele cidadão americano
que fez uma denúncia contra atos de espionagem dos
Estados Unidos na rede de Internet do mundo inteiro. E
se lá ele estivesse, como disse o Senador Cristovam?
E se lá ele estivesse? O espaço de um presidente é
como o espaço de uma embaixada, é inviolável! É inviolável, Sr. Presidente! Então, lamento.
A Espanha fez pior. A Espanha comunicou que
autorizaria a parada do avião presidencial boliviano,
contanto que permitissem que o avião fosse vistoriado e revistado, Sr. Presidente. Veja bem: é o absurdo
dos absurdos!
Então, Senador Inácio Arruda, o que estamos a
debater aqui é que seria importante que V. Exª, que levantou esse fato há pouco na Comissão do Congresso
Nacional, pudesse dar entrada em algum requerimento, em alguma coisa, para que, na hora da Ordem do
Dia, o Senado Federal pudesse debater essa matéria
tão grave, tão delicada! É algo que é muito mais que
um constrangimento. É inadmissível o que aconteceu
contra o Presidente da Bolívia! E a mesma coisa poderia ter sido feita contra o Presidente do Equador,
contra a Presidenta Dilma, contra qualquer presidente
de qualquer país. Então, estamos defendendo não só
o Presidente Evo Morales, mas também a instituição,
a autoridade que tem qualquer presidente de qualquer
país do mundo.
Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou
uma nota técnica em resposta à solicitação feita pela
Presidenta Dilma sobre a possibilidade e a capacidade
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de os Tribunais Regionais Eleitorais de todos os Estados brasileiros levarem a cabo um plebiscito e qual o
tempo levariam para organizar esse plebiscito. A resposta foi a de que, no mínimo, seriam 70 dias, o que
cresce a opinião – podemos até dizer que já estamos
chegando, quem sabe, a uma constatação – de que, de
fato, não teríamos tempo suficiente para a realização
do plebiscito. De fato, não teríamos tempo, creio, para
fazer um plebiscito de tamanha envergadura. Continuo
defendendo o plebiscito. Se não há tempo agora, vamos
ver uma data futura para fazê-lo, porque é importante,
repito, envolver a população nesse debate. Então, se
não der para fazê-lo agora...
O Congresso Nacional tem tido a capacidade
de votar projetos importantes, projetos que dialogam
diretamente com as reivindicações do povo brasileiro,
e o temos feito com muita responsabilidade, com muita serenidade. Nada foi feito a toque de caixa, como
muitos temem. Nenhum projeto que nós votamos, Srs.
Senadores, podemos classificar como um projeto em
que as votações tenham sido feitas de forma apressada, açodada. Não podemos dizer que os projetos não
tenham saído bem.
Ontem mesmo, votamos, em dois turnos, uma
proposta de emenda à Constituição que trata da ficha
limpa, que estabelece a ficha limpa para o conjunto dos
servidores públicos municipais, estaduais, e federais.
O projeto foi muito bem debatido. Aliás, quero, aqui,
mais uma vez, destacar o papel do Relator, o Senador Eunício Oliveira, que fez uma busca na Casa, que
coletou todos os projetos, sejam projetos de lei, sejam
propostas de emenda à Constituição, e que procurou, a
partir daquelas proposituras, elaborar seu substitutivo,
que aprovamos aqui, à unanimidade, no dia de ontem.
Então, Sr. Presidente, da mesma forma que temos
debatido essas matérias – repito que, ontem, votamos
o Reitup na Comissão de Assuntos Econômicos –,
precisamos também nos debruçar...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...sobre alguns pontos, pelo menos, da reforma política.
Sobre isso, Sr. Presidente, quero dizer que li uma
opinião da qual discordo completamente, divulgada
num dos jornais hoje do País. É uma opinião que considero, aquela sim, manipuladora dos fatos! A opinião
publicada ia contra a proibição do financiamento privado. Ser contra o financiamento público é ser contra
a proibição do financiamento privado de empresas!
Ora, a população pode até ter dúvida, porque
não vive o dia a dia da questão política, não vive por
dentro o que é essa questão, nem sabe por dentro o

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que ela significa e quanto custa um processo eleitoral,
uma campanha eleitoral. Agora, quem escreveu aquela
opinião, certamente, sabe disso e não quer que isso
mude, quer que as empresas continuem financiando
campanhas de Presidente, de Senadores, de Governadores, de Prefeitos, de Vereadores, de todos aqueles
que concorrem a um cargo eletivo no País.
Acho que esse é um bom debate. E devemos trazer a população para esse debate. Não tenho dúvida
nenhuma: aqui, fico com a OAB. Tenho certeza absoluta,
convicção de que a OAB fala dentro da mais completa
responsabilidade. A OAB é uma entidade respeitada
no Brasil inteiro. Tenho dito isso em todo lugar. Aliás,
ontem, o seu Presidente esteve aqui debatendo novamente a matéria, dizendo a respeito do assunto, da
importância e da necessidade de tirarmos a possibilidade de empresas privadas financiarem campanhas.
Repito o que disse, ontem, desta tribuna: ainda
como Deputada, Senador Inácio Arruda, apresentei um
projeto de lei que não proibia a doação de empresas,
de pessoas jurídicas...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...às campanhas eleitorais, mas que previa
que essa doação poderia ser feita tão somente a um
fundo partidário e, depois, seria distribuída a todos os
partidos políticos de igual forma. Para quê? Para não
ligar nenhum partido e nenhum candidato a qualquer
doação de qualquer empresa e de qualquer segmento.
Então, acho que, com ou sem plebiscito, agora,
neste momento, nós precisamos aprofundar esse debate,
assim como, repito, o debate sobre a representação de
gênero no Parlamento brasileiro, Senador Inácio Arruda.
Agora mesmo, algumas Deputadas e eu, representando a Procuradoria da Mulher do Senado, faremos uma reunião com a Ministra Eleonora Menicucci.
O Brasil, País que tem a sétima economia do mundo,
8,5 milhões de quilômetros quadrados e quase 200
milhões de habitantes, não pode continuar a conviver
com percentual tão pequeno e vergonhoso de participação feminina no Parlamento!
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Aqui, há apenas um dígito – 8% é a média
nacional – contra a grande maioria dos países, que já
chegou a quase 30%. Vinte e dois por cento é a média
mundial, e o Brasil amarga 8%.
Então, acho que esse debate também tem de
estar presente na sociedade, porque democracia não
existe se não há espaço de participação efetiva das
mulheres, principalmente nas instâncias de poder.
Muito obrigada, Senador.
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Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós é que lhe agradecemos, Senadora Vanessa Grazziotin.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Ana Amélia, em permuta com o Senador Cristovam
Buarque.
Enquanto S. Exª alcança a tribuna do Senado,
quero também fazer referência a esse episódio.
A Senadora Ana Amélia, o Senador Cristovam, a
Senadora Vanessa e o Senador Moka conhecem a atuação da Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal, são destacados membros dessa Comissão.
Eu tenho a opinião de que o Parlamento brasileiro não
pode deixar passar essa situação.
Estou oferecendo requerimento, para que a gente possa se posicionar, se não repudiando esse ato
absurdo, pelo menos prestando nossa solidariedade
ao Presidente Evo Morales, que teve sua vida colocada em risco pela atitude absolutamente inexplicável
da Espanha, de Portugal, da Itália e da França, que
anunciaram, Senadora Ana Amélia, problemas técnicos para impedir o pouso do avião presidencial. É algo
absolutamente inaceitável que ocorra nos dias de hoje.
Por isso, vou oferecer requerimento ante o pronunciamento que já fiz há pouco no Congresso Nacional e também os depoimentos prestados aqui pelos
nossos colegas Senadores que estão participando da
sessão neste momento.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, do PP
do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – A política externa também tem razões que a própria razão
desconhece, Senador Inácio Arruda. Não tenho dúvida
também de que a Comissão de Relações Exteriores
desta Casa, sob o comando do Senador Ricardo Ferraço, manifestar-se-á. O Senador Cristovam a ela está
ligado, e V. Exª também. Faremos uma manifestação
formal a respeito desse episódio.
Hoje de manhã, Senador Inácio, Senador Moka,
Senador Cristovam, caros telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, prestei muita atenção nos cartazes de todas as manifestações de rua e
não encontrei em nenhum deles, Senador Cristovam,
alguma referência a plebiscito, a sistema de voto – distrital, misto, puro, distritão, referendo –, a financiamento
público de campanha. Não! Neles encontrei referência
a uma saúde melhor, a uma educação melhor, à redução da tarifa da passagem e à redução do pedágio
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e referências contra a corrupção. Então, parece que
está passando ao largo das ruas uma questão que é
suscitada por esta Casa e que, há muito tempo, vem
sendo discutida e examinada. Até se diz que a reforma
política é a mãe de todas as reformas.
Nós temos um compromisso, sim, mas é um compromisso institucional inerente da natureza do nosso
mandato. Assim como nós votamos matérias muito
relevantes, como a destinação dos royalties para a
educação, Senador Cristovam – V. Exª tanto tem dedicado sua vida a essa causa –, podemos, sim, tomar
as decisões, Senador Moka. V. Exª veio da Câmara –
V. Exª estava na Câmara dos Deputados e agora está
no Senado – e sabe que, aqui, podemos votar essas
matérias com tranquilidade, porque sobre muitas delas existe consenso. Quanto àquelas sobre as quais
não há consenso, vamos para o voto. Esse é o sistema mais simples.
Aliás, na segunda-feira, o nosso Líder Francisco
Dornelles, assomou à tribuna pra tratar desse assunto
e falou com muita franqueza. Ele tem uma grande experiência, tem a política no seu DNA. É sobrinho-neto
de Getúlio Vargas, é sobrinho de Tancredo Neves. O
que mais é preciso para haver naquele corpo do Senador Francisco Dornelles tanta experiência e tanta
sabedoria política? Ele falou muito sobre isso.
A proposta de plebiscito sobre tão complexa e
importante reforma política, que chegou ao Congresso via mensagem da Presidente Dilma Rousseff, não
pode ser vista como solução mágica para os problemas políticos do nosso País, nem como resposta às
insatisfações populares, principalmente após avaliação
criteriosa e lúcida da Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, sobre o prazo mínimo
de 70 dias para viabilizar a consulta pública. Em nota
oficial, a Ministra cita empecilhos legais e políticos para
a realização dessa consulta popular.
Acho que nosso sistema político está ultrapassado e merece, sim, urgentes reformas! E sou favorável
às manifestações sociais expressas por meio de voto
sobre assuntos de interesse social e político, como
é o caso de plebiscitos, desde que esses não sejam
usados como truques ou manobras para mostrar uma
coisa diferente da realidade que estamos vivendo.
A mensagem da Presidente, entregue ontem
pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e pelo
Vice-Presidente da República, Michel Temer, sugere
que o plebiscito sobre a reforma política aborde, no
mínimo, cinco temas: financiamento público ou privado de campanha; sistema eleitoral, voto proporcional
ou distrital; continuidade ou não da suplência para
Senador; fim ou não do voto secreto em deliberações
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do Congresso; e continuidade ou não de coligações
partidárias proporcionais.
Eu acrescentaria, Senador Moka, Senador Cristovam, Senador Inácio: por que não discutir se o voto
deve ser facultativo, e não obrigatório, como o é hoje?
Eu acho que seria muito mais democrático se nós aderíssemos ao voto facultativo.
Muitos Senadores, como Ivo Cassol, Cristovam
Buarque, Alvaro Dias, Cícero Lucena, Ataídes Oliveira,
Rodrigo Rollemberg e outros, têm feito, desde o início
desta semana, nesta tribuna, avaliações esclarecedoras sobre os motivos que fazem aumentar as dúvidas
sobre o atual modelo de plebiscito proposto pela Presidente da República. Como bem explicou o Senador
Francisco Dornelles, seriam necessárias, no mínimo,
30 questões sobre a reforma política no plebiscito para
os ajustes serem completos, com resultados práticos.
É um assunto complexo, de responsabilidade
das instituições democráticas, como esta Casa. Por
isso, não podemos terceirizar, ou transferir,���������
ou colocar sobre os ombros da população todo o peso e uma
responsabilidade que é especialmente nossa,
das instituições democráticas.
Concordo com as escolhas de regimes ou
sistemas de governo, como ocorreu em 1963 e
1993. Naqueles anos, a população foi consultada
para decidir entre o parlamentarismo ou o presidencialismo e, anos mais tarde, para opinar sobre o
melhor sistema de governo: monarquia, parlamentarismo ou república. Apoio as consultas populares
para avaliar se o Brasil quer o comércio de armas de
fogo, por exemplo, como ocorreu em 2005.
Também acho válido, Senador Cristovam – já
lhe concedo o aparte –, ouvir as populações do Acre
e do Pará sobre preocupações regionais: um novo fuso
horário, como ocorreu em 2010, ou a divisão e criação
de novos Estados (Carajás e Tapajós), no Pará, hipótese levantada em 2011.
No caso da reforma política, a situação é muito
diferente. É um tema complexo, e já há avaliações amadurecidas pelas instituições especializadas.
T���������������������������������������������������
ambém, os próprios especialistas em Direito Constitucional são muito claros nas avaliações que fazem a
respeito da situação.
Louvo a manifestação do ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ayres Britto, que foi
muito claro e que didaticamente explicou a diferença
entre plebiscito e referendo, recomendando que o ideal
seria o Congresso votar e submeter a um referendo.
Esse seria o caminho mais correto.
Mas, com muito prazer, concedo o aparte ao
Senador Cristovam Buarque, saudando os represen-
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tantes anistiados da Empresa de Correios, que estão
visitando o Senado Federal na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Mais precisamente, Senadora Ana Amélia,
são representantes do Sindicato dos Trabalhadores
dos Correios do Estado Rio de Janeiro e de São Paulo
que nos estão visitando.
Daqui a pouco, na Ordem do Dia, vamos fazer
referência ao projeto de lei da Deputada Maria do Rosário, hoje Ministra, que trata de anistiar os trabalhadores dos Correios que foram punidos em movimentos
grevistas e em outros planos no nosso País.
Então, V. Exª faz uma referência muito correta.
Eles estão aqui também na busca de seus direitos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aos nossos visitantes, que estão em causa, hoje, na pauta.
Com prazer, concedo um aparte ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senadora Ana Amélia, nenhum democrata, como
a senhora, como eu e como tantos outros, pode ser
contra o instituto do plebiscito. Agora, nenhum democrata sério pode aceitar a manipulação de um instituto
tão nobre como é o plebiscito para consultar o povo.
E a proposta que está aí não é séria. Ela não respeita
o instituto, a sacralidade do instituto do plebiscito. Ela
passa a clara sensação de manipulação, em primeiro
lugar, ao dizer: “O Congresso não faz as coisas.” Aí
põe duas perguntas sobre temas que estamos terminando de discutir, que é o fim da suplência e o fim do
voto secreto. É questão de dias ou de horas. Não precisa de plebiscito. Além disso, é claro que o povo quer
isso. Não precisa perguntar. No caso do financiamento
público de campanha ou não, deve-se explicar como
é isso. Não se pode perguntar, Senador Inácio, sobre
financiamento público ou não. Depende de quem vai
receber o dinheiro do público. Como será distribuído?
Igualmente para cada candidato? Proporcional ao número de Deputados? E aí já sabemos quais os partidos
que vão receber muito dinheiro e os que vão receber
pouco. Não está claro. E, nessas condições, é óbvio
qual será a resposta: contra o financiamento público. Só
que, em relação a contra o financiamento público, nós
temos que saber como será o financiamento privado.
Continuar como está hoje é um desastre. Grande parte
da corrupção vem do atual sistema de financiamento.
É preciso de um novo. Esse novo exige uma reflexão
muito grande, exige um cuidado muito grande, exige
estudos que eu defendo que sejam feitos pela televisão.
Todo mundo sabendo a posição de cada um.
(Soa a campainha.)

Quinta-feira 4

42247

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
pediria um tempinho só. Reconheço a dificuldade de
fazermos isso aqui dentro do Congresso, pelo nosso
instinto de sobrevivência que nos prende à próxima
eleição. Por isso, temos que criar algum mecanismo
de consulta a um grupo de pessoas que jamais serão
candidatos por pelo menos oito ou dez anos seguidos.
Eles elaborarão um projeto que, claramente, pelo menos se imagina, transfira para cá as propostas do povo
nas ruas. E aí submetemos ao referendo. O povo tem
o direito de dizer não. Aí a gente rasga e faz outro, e
o Congresso vai aprender. Mas o que me preocupa é
que não se está percebendo que entre a passeata, com
suas reivindicações, e os palácios, onde as leis são
feitas – palácio não no sentido pejorativo; no sentido
de escritório político –, existem os palanques. E os palanques foram queimados. Estamos em um momento
em que os partidos que representam os palanques não
estão atendendo à intermediação entre a passeata e
o palácio. Nenhuma passeata faz a revolução. Ela provoca a revolução. Mas a revolução sai de alguns líderes que colocam no Diário Oficial as leis que refletem
o que o povo quer. A gente está com uma dificuldade
profunda de legitimidade para fazer isso. A saída pode
ser um grupo especial. Senador Inácio, hoje eu estive
na Câmara, e está circulando uma proposta para que,
na eleição de 2014, alguns dos candidatos a Deputado
digam que são candidatos a estatuinte, constituinte,
e que sejam votados com essa finalidade, sem poder
ser candidato depois.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Muitos aqui desta Casa talvez queiram isto, ou seja,
prestar um serviço ao País mesmo interrompendo sua
carreira. O fato é que temos muitas ideias do que fazer,
mas uma está clara que não presta: um plebiscito, que
vai manipular, sabendo-se o resultado. Um plebiscito
farsa. Ou se faz um plebiscito completo, com as 30 perguntas que sugeriu o Senador Dornelles – e eu listei
também a opção de outras, e é complicado –, ou elaboramos aqui dentro, com um grupo especial, sem os
vícios da próxima eleição, e submetemos depois a um
referendo. Eu não entendo porque o Governo insiste
nessa ideia do plebiscito. Todo mundo hoje já sabe que
não serve para nada, a não ser para dar a impressão
de que o Governo está fazendo alguma coisa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Cristovam Buarque. Eu queria que
o seu aparte ficasse integrado a este meu pronunciamento, além de lhe agradecer pela qualificação que
dá a essas minhas modestas palavras.
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Imagine, Senador Cristovam, se a população
desta nossa querida Brasília questiona, e com razão
e lógica, a construção de um estádio tão bonito e tão
grande com recurso público, para um ato que é muito brasileiro, da nossa cultura, que é o futebol, se ela
questionou o uso desse dinheiro, porque está faltando na saúde, o senhor imagine, Senador, em relação
ao financiamento público de campanha. Não se sabe
quais os que vão ganhar, nem como vai ser distribuído
um dinheiro que está faltando também para a saúde,
para uma instituição ou para uma atividade em relação
a qual ela tem dúvidas e não tem confiança.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Então,
também por isso, essa circunstância leva a que a população desaprove essa questão relacionada a financiamento público.
O que nós temos que fazer, com relação às campanhas, é como já fizemos. As campanhas tinham showmício, distribuíam camisetas, chaveirinhos, calendários,
uma série de coisas caras. Artistas famosos estavam
alegrando os comícios de muitos candidatos que tinham
poder. Isso tudo foi cortado, mas se pode cortar ainda
mais, Senador Cristovam. Muito mais. Pode-se fazer
uma campanha extremamente modesta, com qualidade
e com simplicidade. Acho que o caminho mais lógico
é esse, e isso é possível, sim, pelo exemplo que já tivemos de muitos Parlamentares.
Eu queria destacar também que a Câmara e o Senado criaram comissões exclusivas para amadurecer o
modelo de reforma política mais indicado ao novo Brasil.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Comissão Especial do Senado – aliás, presidida pelo nosso
Líder, Francisco Dornelles – sobre essa matéria, elaborando estudos e sugestões importantes, está pronto. Não
é preciso fazer. Já está na boca do forno para ser votado.
No conjunto das medidas sugeridas, estão o sistema eleitoral, o sistema de voto – inclusive candidato
avulso –, o voto obrigatório ou não, as avaliações sobre
suplência de Senadores – que não pode ser parente
até o terceiro grau –, o financiamento público de campanha, a indicação dos candidatos em lista aberta ou
fechada e inúmeros outros temas comuns.
É uma agenda que já foi discutida em 2011. Temos ainda projetos em tramitação nesta Casa que tratam desse tema. O plebiscito, a meu ver, é um atraso,
deixando as aprovações importantes para depois de
setembro e, assim, impedindo a validade das regras
já nas eleições de 2014.
(Interrupção de som.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, muito obrigada, porque estamos aqui tratando
de matéria que está pautando a Ordem do Dia e que,
imagino, hoje vamos votar. V. Exª está sendo generoso comigo.
Apresentei, inclusive, uma sugestão de proposta de emenda constitucional para possibilitar a modernização do nosso sistema político. A ideia surgiu
após conversas, durante o período eleitoral de 2012,
nas eleições municipais, com diferentes candidatos a
prefeito de diversos partidos políticos da Região Sul
e Centro-Oeste do País. É a Proposta de Emenda à
Constituição nº 48, de 2012, que está na Comissão
de Constituição e Justiça, com a relatoria do Senador
Luiz Henrique da Silveira.
Essa proposta legislativa prevê uma disputa mais
justa com o mecanismo da desincompatibilização. Isso
é para evitar o mau uso da máquina pública em favor
daquele candidato que está no poder e que disputa a reeleição. As atuais regras legais e a Justiça
eleitoral têm sido impotentes para coibir o uso da
máquina pública em favor da reeleição daquele que
tem o comando da Administração.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –��������
É, portanto, uma sugestão para tornar a disputa mais equilibrada, justa e proporcionai; eleições, portanto, mais
democráticas.
Penso que a reforma política precisa sair dos debates democráticos para ganhar o mundo real, a vida
das pessoas, o cotidiano das pessoas. A reforma política
é matéria ex t r e m a m e n t e r e l eva n t e e e n g r e n a g e m indispensável para o bom funcionamento
das demais demandas da população, como saúde de
qualidade, educação de qualidade, infraestrutura
eficiente, ����������������������������������������
principalmente nos grandes centros urbanos e em todo o Território Nacional.
A gestão eficiente dos recursos públicos, proporcionada por uma estrutura política representativa, democrática e funcional, é o que garantirá o atendimento
das demandas básicas da nossa população. As pessoas
querem respostas eficientes, com resultados práticos.
Enquanto isso não é feito, a economia sente o
peso de decisões não tomadas e das estratégias esquecidas. A nossa balança comercial brasileira, por
exemplo, acumula o pior resultado semestral dos últimos
18 anos. O déficit já alcança US$3 bilhões no primeiro
semestre deste ano. Por descaso com a área internacional, o Brasil está importando muito mais do que
exportando. As vendas externas somaram US$114,5
bilhões, enquanto as importações superam os US$117
bilhões. Isso significa menos emprego, menos comércio,
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menos recursos na economia brasileira. Em resumo,
menos qualidade de vida e menos prosperidade. Tudo
o que o brasileiro não quer.
Os especialistas em comércio exterior sabem que
no mercado internacional, assim como em qualquer
atividade econômica, Senador Casildo Maldaner, ou
política, é preciso plantar muito antes de colher. Os agricultores brasileiros, que estão salvando os resultados
pífios da nossa balança comercial, sabem muito bem
disso. O resultado comercial, não fosse o agronegócio
brasileiro, poderia ser ainda pior.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O dólar
já passa dos R$2,20, e a inflação persiste. Por causa da saída de investidores estrangeiros e queda na
produção industrial, a Bolsa de Valores de São Paulo
despencou. As pessoas estão sentindo no bolso o peso
do custo Brasil. E não é de hoje.
Portanto, finalizo meu registro em favor da reforma
política e do fortalecimento das instituições democráticas, pois, como bem disse a Ministra Cármen Lúcia,
parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao citar a viabilidade do plebiscito para a reforma
política: “Cuidado por onde andas, pois é sobre meus
sonhos que caminhas.” Não temos o direito de passar
por cima dos sonhos dos eleitores. Respeitá-los e ouvi-los, com a participação responsável das instituições,
é o mínimo que nós podemos fazer.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Parabéns pelo pronunciamento, Senadora
Ana Amélia!
É um debate aceso entre nós a questão da reforma política. Caberá, sim, ao Congresso Nacional, através de suas duas Casas, Senado e Câmara, resolver
a situação, especialmente a Câmara, porque é por ela
que se inicia o processo frente à demanda apresentada
pela Presidente Dilma Rousseff, que buscou examinar,
escutar o sentimento popular que se estabelece, através, evidentemente, de reivindicações múltiplas, mas
elas se centraram na questão da mobilidade urbana,
da saúde pública, da educação, da segurança pública
e do combate à corrupção.
O Congresso vem buscando cumprir o seu papel
corretamente, de forma justa.
Hoje mesmo, há uma manifestação, em todo o
País, dos profissionais de saúde, dos médicos brasileiros, que reivindicam, com os demais profissionais de
saúde, porque não é uma questão apenas dos médicos,
os 10% das receitas correntes da União para a saúde.
Porque Estados e Municípios já têm um compromisso
elevado, digamos, com o seu sistema de saúde. Então,
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a União precisa entrar. É orçamento fiscal mesmo, é
determinação de prioridade.
Podemos dizer que a manifestação popular, o
povo nas ruas começa a discutir o Orçamento da República. Essa é uma questão muitíssimo importante,
correta, justa. Ainda não é um instrumento institucional,
porque nós temos realizado... Agora mesmo, participei
de uma sessão, na Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará, sobre LDO, pela via institucional. Agora, a
mobilização popular está mostrando que a rua diz: “Sim,
nós queremos participar da decisão do Orçamento!”.
Por exemplo, superávit primário para arcar com os juros
do pagamento da dívida. Quando os juros brasileiros
são os mais graves do mundo, nós temos que diminuí-los. Vamos ter que resolver isso.
Então, essa peleja sobre as escolhas políticas
para balizar a economia brasileira e a questão econômica do País. Elas precisam ser alteradas. E talvez a
voz mais forte, mais poderosa seja a da mobilização
popular. Eu sempre observo a movimentação do povo
no sentido mais avançado, mais progressista que se
quer dar à sociedade brasileira.
Por isso respeito muito a posição de V. Exª em
relação à questão do financiamento público de campanha. Não há caminho mais justo de financiamento
do que você fazer o financiamento público. O financiamento privado estará sempre ligado ao interesse
muito particular de cada empresa. Essa é uma questão muito grave, talvez uma das mais importantes da
reforma política. Não sei se conseguiremos fazer isso
pelo plebiscito. Eu tenho a opinião de que devemos, na
hora mais grave, dar apoio forte à principal liderança
política do nosso País, que, no caso, é a nossa Presidente. Com relação a isso nós não temos que tergiversar, temos, sim, que discutir e debater qual o melhor
caminho para sairmos da crise que o povo colocou,
digamos, em nossas mãos, e nós temos obrigação de
dar uma resposta.
Eu quero registrar a manifestação de hoje, dos
médicos, que pedem o financiamento, digamos, público
da saúde brasileira, com os 10% das receitas correntes,
e tratam da questão da ampliação das vagas, da carreira de Estado para os médicos. Aqui também há um
debate amplo nesse sentido, porque muitos Parlamentares tratam da questão como da saúde brasileira e não
apenas dos médicos, mas os médicos colocam essa
questão. E tratam da questão do serviço civil obrigatório;
ou seja, as escolas públicas que formam profissionais
de saúde passariam a exigir que fosse dada também
essa contribuição para a sociedade brasileira. Não é
de graça. É remunerada. Mas naqueles locais em que
há mais carência do profissional de saúde, do médico
especialmente. E mesmo da revalidação, mediante o
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exame do MEC, porque, via de regra, afirmam nos e-mails, falsamente, que um ou outro Parlamentar quer
fazer a revalidação do diploma sem o devido exame do
MEC, das escolas de formação do nosso País. Estabelecemos tudo dentro da legislação, que é o correto.
Então, há hoje essa movimentação, que deve ser
muito bem-vinda. E, na reunião com os Líderes, inclusive com a presença do Líder do Partido de V. Exª, e a
Presidente da República, nós encaminhamos a solicitação do Conselho Federal de Medicina, da Federação Nacional dos Médicos e da Associação Brasileira
de Medicina de uma audiência com a Presidente, que
aquiesceu na hora e deverá marcar a audiência para
receber os profissionais médicos para um bom debate
sobre como ajudar a resolver esse problema da necessidade de ampliar e melhorar a saúde pública brasileira.
Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ana
Amélia. Em seguida, o nosso orador será o Senador
Casildo Maldaner, que está ali a tratar com seus correligionários.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria apenas...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Por permuta, claro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Inácio Arruda, eu queria apenas cumprimentá-lo pela
referência à movimentação dos médicos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Por permuta com o Senador Pedro Taques,
que estava à frente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu queria registrar com grado sua
posição a respeito da manifestação dos médicos. Eu
não sou médica nem sou advogada da causa. Apenas
penso como um paciente, um cidadão que precisa do
serviço médico. Nós queremos exatamente ter direito à
qualidade do serviço. E, nesse aspecto, fico feliz também por V. Exª dizer que os que vierem, seja de onde
for, de Portugal, da Espanha, que se submetam todos
ao Revalida, exame de proficiência, de qualificação
profissional, e não há nenhum problema.
Eu queria até usar o nome do Senador Moka, que
é o nosso Presidente na Comissão de Assuntos Sociais.
S. Exª vai promover, amanhã à noite, uma reunião com
os Senadores que integram a CAS, que estão voltados à saúde, e com o Ministro Alexandre Padilha, para
discutir exatamente essa demanda, que é de interesse
nacional, não apenas dos médicos, mas, sobretudo,
da sociedade brasileira. Uma demanda do SUS, que
é um patrimônio brasileiro que temos que preservar e
fortalecer cada vez mais, para que todos tenhamos,
universalmente, um atendimento de qualidade.
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Então, eu queria cumprimentá-lo por esse registro e também louvar a iniciativa do Senador Moka em
proporcionar este encontro.
Mas penso que a grande reunião será entre as
entidades médicas e a Presidente da República. Sem
dúvida, o ponto mais relevante de todo esse processo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Claro. Eu que agradeço a palavra pela ordem
de V. Exª, que reafirma essa posição. O Congresso tem
buscado tratar das matérias, faltava apenas essa agilidade. Eu acho que as ruas nos ajudam a dar agilidade
e solução para problemas que estavam pendentes de
decisão do Congresso Nacional.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner. E já
o convido Senador, aqui de público, para fazer parte...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Casildo Maldaner, permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Antes...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ao Senador Casildo, não é ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Um segundo, porque, como ele não se manifestou ainda e V. Exª não sabe de que tema ele vai tratar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, mas
o aparte é porque...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu sei que V. Exª já adivinhou.
Senador Casildo, uma das questões das ruas foi a
da mobilidade urbana, a questão urbana do País, e nós
estamos com a obrigação de constituir a Subcomissão
de Desenvolvimento Urbano, na Comissão de Infraestrutura. E V. Exª pelo trato que vem dando à matéria...
Eu conversei com o Senador Walter Pinheiro, sei que
o Flexa Ribeiro é um dos que sempre trata do tema,
e V. Exª especialmente. Então eu gostaria também de
convidá-lo para que formássemos essa subcomissão
na Comissão de Infraestrutura, pois é um tema muito
relevante a questão urbana brasileira.
E passo a palavra a V. Exª. E V. Exª já pode ficar
à disposição para oferecer o aparte ao Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Casildo Maldaner, se V. Exª me permite, eu queria aproveitar V. Exª na tribuna, porque conheço a sua vida,
sua história, para neste momento informar à Casa que
a CCJ acabou de votar, neste momento, por unanimidade, o fim do voto secreto. Trata-se da Emenda nº
20, de nossa autoria. E o Relator foi o Senador Sérgio
Souza. Faço este aparte porque entendo que V. Exª
simboliza essa questão da transparência absoluta. O
homem público não tem que ter medo do seu voto, tem
que assumir suas posições. Por isso fiz questão, antes
de V. Exª iniciar a sua fala, de anunciar ao País que
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agora nós teremos, para valer, vai ser já, o voto secreto em nenhuma circunstância. Que cada um assuma
as suas posições perante o País. É isso que as ruas
pedem e é isso que eu sei que V. Exª, que assinou a
minha emenda, assim como o Senador Sérgio Souza,
e que foi o grande articulador, porque fez o relatório
dessa peça, brilhante relatório, que foi aprovado por
unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Aproveito para convocar o Senador Paim a dirigir os trabalhos da Casa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Se o senhor me permitir, e com a...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – E eu aproveito para cumprimentar, estando na
Presidência, o Senador Paim pela iniciativa da matéria
que nós tivemos a oportunidade de subscrever, e especialmente ao nosso relator, que está com a palavra
já cedida pelo nosso orador, Senador Sérgio Souza,
que acaba de aprovar o seu relatório por unanimidade,
numa emenda constitucional.
É algo mais do que auspicioso para o Congresso
Nacional, que resolve essa matéria no Senado. Daqui
a pouco, tenho certeza que o relatório de V. Exª, aprovado pelo Plenário desta Casa, também será acolhido
pela Câmara dos Deputados, para nós liquidarmos
essa questão, de uma vez por todas.
Concedo a palavra a V. Exª,...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) –... com a permissão do nosso orador, que está
na tribuna, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a anuência do
Senador Casildo Maldaner, meu colega de partido,
meus caros Senadores e Senadoras, cidadãos do nosso querido Brasil, o momento é dos mais importantes.
Propostas parecidas com esta tramitam no Congresso Nacional há décadas. Algumas até já passaram
por aqui, mas não tão abrangentes. Estão na Câmara
dos Deputados. Lá também estão votando propostas
no mesmo sentido, Senador Casildo Maldaner, mas
esta é ampla, ou seja, é uma proposta de emenda
constitucional que acaba com o voto secreto previsto
na Constituição da República Federativa do Brasil, no
âmbito do Poder Legislativo. É bom deixar muito claro: emenda à Constituição altera a Constituição. Fui
designado pelo Senador Vital do Rêgo, Presidente da
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CCJ, para ser o relator dessa emenda constitucional,
e com muito prazer tive a oportunidade de relatar uma
emenda à Constituição proposta pelo Senador Paim
e apoiado por mais de 30 Senadores neste ano, no
começo de 2013, e hoje aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça.
O apelo que eu faço, e aproveito este momento
pela ordem, Sr. Presidente, é para todos os Líderes,
Senadora Ana Amélia, para fazermos um esforço no
sentido de construir um ambiente, nesta semana, para
quebrar o interstício e aprovar, numa única sessão, os
dois turnos dessa proposta de emenda constitucional,
atendendo inclusive ao clamor da sociedade brasileira
e à sugestão da Presidenta da República em relação
ao plebiscito. Mas eu acho que não precisamos consultar a população sobre isso. Eu acho que podemos
dar uma resposta à população, de forma efetiva, aprovando terminativamente, no Senado e na Câmara dos
Deputados, essa emenda que dá a transparência que
o eleitor quer do seu representante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, mais uma vez, Senador Casildo Maldaner.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Casildo Maldaner, com a palavra, enfim.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Melhor preâmbulo às reflexões que pretendo
fazer é impossível.
Desde o início, quando aqui cheguei, presidindo
a sessão estava o Senador Inácio Arruda, um grande
homem lá do Ceará. Agora, aparteado, ou em pela
ordem, pelo eminente autor das diretas, ou melhor,
para derrubar a secreta – dá até rima com direta –,
do nosso Senador Paulo Paim, que agora preside a
sessão, nosso grande irmão do Rio Grande do Sul,
assim como Ana Amélia, que há pouco também falou
de temas importantes. E vejo também um outro catarinense que está aqui, já todo irrequieto, tentando fazer
algumas expressões logo mais, nesta Casa, que também é catarinense, Ivo Cassol, grande ex-Governador
de Rondônia.
E eu diria a Sérgio Souza, lá de Curitiba, no Paraná, que esse melhor preâmbulo, repito, às reflexões
que pretendo fazer sobre o tema da derrubada das
questões secretas, para abrir os porões das votações,
para transpirar mais para o Brasil, sobre o que a CCJ
se pronunciou há pouco, melhor impossível. Talvez,
quiçá, Senador Sérgio, com a urgência como fomos
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convocados. Houve uma decisão da Mesa, houve uma
decisão do Senado, das Lideranças, de as sessões de
sextas-feiras e segundas-feiras também serem deliberativas agora.
Parece que até os ventos, não sei se é o minuano, se o do Nordeste ou o do Centro-Oeste, ajudam
a empurrar para fazer com que, daqui a pouco, até
possamos decidir aqui questões que querem levar ao
plebiscito ou ao referendo.
Se nós trabalharmos, se nós, aqui no Congresso Nacional...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa é uma. Se votarmos o voto secreto, não
há necessidade de ir para o plebiscito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Essa é uma questão. Se nós agirmos, menos
conversa e mais trabalho, vamos avançar para atender aos minuanos e aos ventos que sopram no País
e que vêm de algumas ruas e dos ecos que estão aí
a fazer com que ninguém mais durma, ou que durma
menos, como ontem, em que fomos praticamente até
a meia-noite.
Mas nada mais, repito, do que esse preâmbulo
que recebo aqui, nesta tarde. E quero dedicá-lo aos
amigos que aqui estão, na tribuna de honra. A começar
pelo coordenador da Bancada Federal Catarinense no
Congresso Nacional, que é o Deputado Federal Rogério Mendonça, conhecido como Peninha, de Santa
Catarina. A ele e também ao Secretário Municipal de
Agricultura de Tijucas – eu diria que é Ministro Municipal de Agricultura –, que é o Cláudio, que está aqui
presente acompanhando o nosso Deputado Federal. E
mais o Vereador Fernando Gordo, que é filho do nosso
ex-prefeito lá de Tijucas. O Fernando é um Deputado
Municipal de Tijucas, que está aqui também, com o
Souza Crespo, que é Chefe de Gabinete do Deputado
Federal Rogério Mendonça, o Peninha.
Eu quero fazer esse registro e dedicar a eles esta
homenagem que faço também, na tarde de hoje, aos
irmãos lá de Santa Catarina.
Por isso, eu diria, nobre Presidente Paulo Paim,
que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
analisou, na manhã de ontem, entre diversos projetos
de grande importância, dois em especial, que merecem nossa reflexão.
Em um deles, que mereceu a presença de prefeitos de várias cidades do País, discutiu-se o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo
Urbano e Metropolitano de Passageiros (Reitup). Em
poucas palavras e sem adentrar nas especificidades do
texto, a proposta é buscar desonerações de tributos ou
subsídios que permitam reduzir o custo do transporte
público – a primeira das reivindicações dos protestos
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populares e, notadamente, uma inegável carência na
maior parte das cidades brasileiras.
O cenário que exige tal discussão é inequívoco:
o completo estrangulamento das despesas públicas,
que deixam os Municípios sem capacidade de investimento. Obviamente, para reduzir tarifas de transporte
público e, principalmente, promover ações que supram
as carências do sistema, são necessários recursos,
que não virão das já esgotadas finanças municipais
e estaduais.
Pois bem. Pouco antes, foi objeto de discussão
o projeto de lei que propõe a reestruturação, com perdão parcial, de dívida da República Democrática do
Congo – foi discutido, ontem de manhã, na Comissão,
pouco antes de se discutir a questão da mobilidade
urbana. A dívida do Congo com o Brasil é estimada
em, aproximadamente, US$5 milhões. Não podemos
negar que, relativamente, o valor total da dívida não é
dos mais significativos e que é positiva ao Brasil uma
certa “complacência” em nome do fomento às relações
internacionais do País.
Mas, discutia-se, na Comissão de Assuntos Econômicos, o perdão, a anistia para a República do Congo
em relação ao Brasil e, logo em seguida, entraria em
discussão, com a presença de vários prefeitos, entre
eles o Fortunati, de Porto Alegre, que é o coordenador dos prefeitos; o Prefeito Haddad, de São Paulo; e
o Prefeito de Belo Horizonte – na mesma Comissão,
minutos depois –, a questão da mobilidade urbana,
como os Municípios poderiam participar, como os Estados poderiam participar para baixar esses custos. E,
antes, discutia-se que o Governo queria que o Brasil
perdoasse as dívidas do Congo com o nosso País.
Aí, levantou-se uma discussão: tudo bem que é
possível colaborarmos, que nós temos que ter complacência, mas será que o momento nos ajuda? Alguém
levantou que temos que ter um certo carinho com esses países da África. Tudo bem que temos que ter. Mas
alguém disse e eu até tive a ocasião de dizer: “será
que não temos que ter também uma complacência,
um carinho com os Estados, com os nossos Municípios brasileiros, que devem ao Governo Federal até
aqui, como se diz na gíria? Será que não é o momento de termos uma certa complacência? Como é que
eles vão retirar mais para seus custos? De onde vão
retirar? Do seu ISS? De suas receitas, para baixar os
preços? Tudo bem, mas como vão poder arcar se já
não têm mais com o que espichar a sua elasticidade,
a sua borracha? Se não têm mais corda, como é que
vai se fazer?
Contudo, é impossível não relacionar os dois assuntos: se o Governo Federal exibe tal benevolência
com a República do Congo, poderia estendê-la aos
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nossos Estados e Municípios, sufocados por uma impagável dívida com a União, que exaure seus recursos
e sua capacidade de investimento.
Muito sabiamente, o Presidente da Comissão,
Senador Lindbergh Farias, acabou retirando de pauta
o projeto para futura apreciação. Ele viu o tumulto que
estava ali e resolveu retirar essa proposta de anistiar,
de perdoar as dívidas da República do Congo em função do que nós íamos debater em seguida em relação
aos Municípios.
A discussão acerca da dívida dos Estados é
inadiável e essencial para que volte a reinar
o equilíbrio federativo e a real soberania dos entes.
A revista Em Discussão!, produzida pela Secretaria de Comunicação do Senado Federal, traz
como pauta da edição atual uma ampla e precisa
radiografia, que permite visualizar a real dimensão
do problema.
Informa a publicação que, em março passado, Senador Paulo Paim, os 26 Estados e o Distrito
Federal deviam à União mais de R$416 bilhões, segundo o Banco Central. Ao somarmos a dívida
dos Municípios – somente São Paulo deve mais
de R$57 bilhões –, a dívida acumulada alcança quase
meio trilhão de reais.
Segundo estudo apresentado na Comissão de
Assuntos Econômicos pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, em 1998,
o valor do empréstimo da União aos Estados era, de
acordo com o Balanço Geral da União, de pouco mais
de R$93 bilhões. Desde então, os Estados já pagaram
– vejam bem – R$158 bilhões, ao longo de 13 anos
de prestações mensais. Mesmo assim, o saldo devedor saltou para R$370 bilhões em dezembro de 2011.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – É do conhecimento de todos que o problema
principal está no indexador utilizado para atualização
da dívida, composto de juros que variam de 6% a 9%,
mais atualização monetária calculada pelo IGP-DI, Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
O Governo Federal tem demonstrado boa vontade na discussão do assunto e, ao menos, reconhece
que as regras pactuadas no final dos anos 90 não se
aplicam mais à realidade econômica atual e que fustigam Estados e Municípios, mas boa vontade não é
suficiente: precisamos, de uma vez por todas, rever
os indexadores dessa dívida e, principalmente, transformar esse gigantesco passivo que imobiliza a ação
pública em um ativo.
(Interrupção do som.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Há inúmeras propostas nesse sentido em tramitação. Destaco, entre elas, a proposta do Senador
Luiz Henrique da Silveira, que propõe a destinação
de uma parcela dessa dívida para investimento direto
em infraestrutura pelos Estados e Municípios (Fora
do microfone.), permitindo, assim, Sr. Presidente, a
retomada da capacidade administrativa empreendedora dos Estados.
Merece nota a emenda aprovada ontem na CAE,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira. A proposta prevê que Estados e Municípios descontem do
pagamento da dívida com a União, até o limite de 30%,
os recursos efetivamente aplicados no programa de
incentivos ao transporte público. Obviamente, não é
possível que o Governo Federal faça desonerações
com o chapéu alheio, como já ocorre no caso da redução de IPI, por exemplo.
Já vou encerrando, Sr. Presidente, vou para os
“finalmentes”.
Como temos dito repetidamente, o novo Pacto Federativo, mais até do que a reforma política ou
qualquer outra mudança que seja objeto de protestos
e manifestações, é peça fundamental para atender
os verdadeiros anseios da população. É promovendo
a soberania financeira dos Estados e Municípios que
virão os investimentos necessários em saúde, educação, segurança e mobilidade urbana.
Essa deve ser a nossa meta, Sr. Presidente.
Trago aqui, nobre Presidente Paulo Paim, essas
reflexões, essas considerações, entendendo que nós
precisamos agir para poder fazer com que a mobilidade
urbana possa ocorrer, os Municípios possam participar na retirada do ISS, os Estados possam também
participar na retirada do ICMS dos combustíveis. Mas
quando se abatem esses valores, naturalmente, tem
que haver uma compensação na participação que o
Governo Federal tem de Cofins, dos suplementos que
ele não divide com os Estados e os Municípios, que
seja compensado para podermos harmonizar.
Esse é o clamor, essas são as propostas e, ao
lado disso, aquilo que V. Exª acabou de relatar, ou melhor, a proposta de V. Exª na CCJ, relatada pelo Senador Sérgio Souza, levantando a tese do fim da votação
secreta, que, avançando, nós vamos ao encontro do
clamor, dos minuanos, dos ventos que sopram.
Por isso, Senador Paulo Paim, que preside esta
sessão, se trabalharmos, se agirmos, nós vamos eliminar essas questões que seriam levadas a plebiscito.
Não, nós vamos nos antecipar e, se for o caso, levaremos a um desiderato diferente. Quem sabe levaremos
alguma coisa para que a sociedade possa analisar não
no plebiscito, mas que possa analisar de outra forma,

42254

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se concordam ou não, num referendo, que seria mais
prático. Mas, em primeiro lugar, nós temos que agir.
Acho que esse é o grande trabalho que temos aqui
para fazer.
Essas são as reflexões que trago na tarde de
hoje, caro Presidente, Paulo Paim, e nobres colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, que deixa
claro seu apoio total para acabar com o voto secreto.
Informo, ainda, Senador Casildo, que, de ontem
para hoje, coloquei uma pesquisa na minha página,
na qual já entraram 3,2 mil pessoas, e nenhuma delas é favorável ao voto secreto. Todos pediram isso.
Até que enfim!
Parabéns ao Congresso se votar o fim do voto
secreto! Parabéns a V. Exª!
Eu quero cumprimentar a moçada que está aqui,
representantes dos trabalhadores dos Correios do Rio
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Sejam
bem-vindos! (Palmas.)
Eu me informei aqui: o projeto de vocês está na
pauta, está aqui na mesa, conforme o Senador Renan
Calheiros havia anunciado. Vai ser discutido o Projeto
nº 83, que trata da anistia aos trabalhadores de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos punidos em
razão de greve, projeto da hoje Ministra Maria do Rosário. Está na pauta. (Palmas.)
Agora, passamos a palavra ao nobre Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, colegas dos Correios
que nos prestigiam aqui nas galerias do plenário, em
primeiro lugar, eu gostaria de persistir nos questionamentos que tenho feito – e acredito que devam ser feitos por todos os integrantes do Parlamento brasileiro,
bem como do Executivo e do Judiciário brasileiro – no
sentido de continuarmos na busca do entendimento
do que a população que foi às ruas verdadeiramente
quer das autoridades políticas, dos dirigentes, das lideranças do Brasil.
Creio que os esforços estão sendo feitos e são
bem-vindos. A Presidente Dilma, numa tentativa de
interpretar essa situação, procurou se reunir com sindicatos, com associações, com representantes das
mais diferentes representações, segmentos, organizados ou não, para tentar apresentar alguma saída.
Mandou para o Congresso Nacional uma proposta
de plebiscito. E esta proposta não veio fechada, veio
aberta, para que os parlamentares, dentro da dinâmica
própria do Senado e da Câmara, possam juntar todas
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as perguntas que se fizerem necessárias para que a
população expresse qual o seu sentimento em relação
aos assuntos a serem propostos.
Vejo muitos questionamentos aqui dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras em relação a esse plebiscito e
vejo que o ponto de partida dessa discussão é colocar
sob suspeita essa proposta com o argumento de que
o plebiscito é uma espécie de golpe. Ainda acho que
estamos pecando por condenar antes de tentar entender as propostas. Está havendo uma precipitação no
sentido de julgar o que é uma intenção, de encontrar
o melhor caminho para o Brasil.
Não sei se a Presidenta Dilma está com toda a
razão ou que a sua proposta seja a melhor para o Brasil, mas acho que ela está, pelo menos, esforçando-se
no sentido de encontrar um caminho, e vejo que outras
instituições de renome no plano nacional também estão
buscando esse caminho. A própria OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil também tem preocupação e tem
uma proposta de reforma política que passa também
pela realização de um plebiscito.
E por que surgiu essa ideia do plebiscito? Justamente porque o Parlamento tem deixado a dever no
sentido de pôr em discussão, de pôr em votação aquilo
que é o clamor de toda a sociedade.
Todo mundo, há muito tempo, vem dizendo que
precisamos de uma reforma política para tornar as eleições baratas, democráticas, transparentes. No entanto,
a reforma política não acontece, porque os interesses
são tantos, tanto aqui no Senado Federal quanto na
Câmara, que a reforma não avança, as propostas conflitam entre si e não há qualquer avanço.
Então, se não houver uma posição da sociedade
dizendo que queremos esse rumo, será muito difícil
para este Parlamento tomar uma posição. Então, neste
sentido, acredito que a proposição do plebiscito deva
ser levada em consideração sim.
Quanto às perguntas a serem colocadas neste
plebiscito, vale a pena um trabalho demorado, detido, aqui, de uma comissão do Senado e também da
Câmara, reunindo-se com a CNBB, com a Ordem
dos Advogados do Brasil, com outras instituições que
também sentem esse clamor do povo para identificar
quais perguntas devem constar desse plebiscito para
que o povo se manifeste a esse respeito.
Com base no que o povo venha a dizer é que deveria ser conduzida essa reforma política, de preferência
até o mês de setembro, como disse o Tribunal Superior
Eleitoral, para que novas regras eleitorais vigorem para
as eleições de 2014. Quem sabe, assim, tenhamos a
oportunidade de uma eleição mais democrática, mais
transparente e menos pautada pelo poder econômico,
uma vez que, infelizmente, o que temos no Brasil, hoje,
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ainda são eleições fortemente pautadas pelo poderio
econômico, em que aqueles candidatos que reúnem
essa estrutura financeira são os candidatos que levam
vantagem sobre os que não têm condições.
Então, neste sentido, alguma solução tem que ser
dada, porque se o financiamento público é algo abominado pela maioria, vamos ter que encontrar uma outra
saída, porque o financiamento privado acaba sendo o
favorecimento para alguns, que, depois, acabam sendo
moeda de troca na hora de obter benefícios dos eleitos.
Dessa maneira, temos que tentar encontrar um caminho para que os eleitos fiquem completamente sem
amarras, sem débitos com ninguém, o que representa o
poderio econômico, para poder votar conscientemente
em qualquer das posições, de acordo com aquilo que
é melhor para o Brasil.
Nesse sentido, é fundamental que os eleitos não
tenham de se submeter à humilhação de ter de ficar
pedindo dinheiro para fazer campanha. Temos de encontrar um caminho de fazer uma campanha limpa,
transparente, barata, acessível a todos; de fazer com
que as regras favoreçam e tornem absolutamente
iguais as chances de todos os candidatos e com que
prevaleça a capacidade de articulação, de verbalização,
de proposição, de defesa de propostas que venham a
convencer os eleitores.
Nesse sentido, vale a pena, inclusive, conversar
um pouco sobre a publicidade na campanha eleitoral.
Acho que é chegada a hora de fazermos campanha,
exatamente como fazemos aqui, no Senado Federal:
cada um vai para a televisão, para defender a sua
proposta, sem nenhum efeito especial, sem nenhuma
“musiquinha” de trilha, sem nenhum efeito emocional
que venha a influenciar a decisão do eleitor.
Acho que o caminho para discutir esse processo
de democratização das campanhas tem de ser algo
que aconteça de maneira desarmada por todos os representantes do povo, tanto no Senado Federal quanto na Câmara federal. Nós precisamos nos despir de
todas as armas e tentar encontrar o melhor caminho.
Vejo, ali, que o Senador Cássio Cunha Lima pede
um aparte.
Por favor, Excelência.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Agradeço, Senador Anibal Diniz, o aparte. Como V.
Exª trata de um tema que está na ordem do dia do
Parlamento brasileiro, que diz respeito à proposta de
plebiscito, em nome do bom debate, do contraditório
de ideias, tomo a iniciativa de aparteá-lo para, em primeiro lugar, manifestar minha preocupação extrema
com relação aos prazos para a realização desse plebiscito. Nós estamos a praticamente 90 dias do prazo
fatal da anualidade das regras eleitorais, e não acre-
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dito que seja de bom alvitre imaginar que haveria uma
flexibilização nessa cláusula, uma cláusula pétrea da
nossa Constituição. Portanto, não encontro mecanismos para que se faça todo o procedimento de organização do plebiscito, para que se faça a campanha de
esclarecimento. E é preciso, obviamente, uma ampla
e duradoura campanha de esclarecimento, para que,
depois de decididos os temas pela soberania popular,
eles venham a este Congresso, para que possamos
transformar em lei aquilo que é o resultado da consulta feita. Diversos partidos que compõem o Senado
e a Câmara, entre os quais o PSDB, do qual tenho a
honra de ser vice-líder aqui no Senado e um dos vice-presidentes nacionais, defendemos o referendo como
instrumento de consulta popular a partir da iniciativa do
próprio Congresso. Quanto ao tema de financiamento
público, fica a indagação – e não a receba como uma
provocação, é apenas uma reflexão que quero fazer
realmente: o partido de V. Exª, o Partido dos Trabalhadores, teria chegado ao tamanho que chegou se não
fosse a participação dos seus militantes, dos seus simpatizantes, inclusive com doações de pessoas físicas,
para que o partido crescesse? Ou seja, se há 30 anos
tivéssemos o modelo que o PT defende hoje, de exclusivo financiamento público, dificilmente um partido
com as características do Partido dos Trabalhadores
teria chegado aonde chegou. E chegou com méritos,
com qualidade, ninguém discute isso. O que acho estranho e não posso deixar de registrar essa estranheza
é que, depois de ter percorrido esse caminho, onde a
participação do simpatizante, do militante, do filiado foi
decisiva para fortalecer o partido, depois de galgar o
poder, o PT esqueça essa trajetória e queira, no modelo
inibitório do surgimento de novas forças políticas, evitar
que o cidadão, pelo menos este, possa participar do
processo eleitoral. Posso até admitir que as pessoas
jurídicas estejam impedidas, mas as pessoas físicas
estarem impedidas de dar a sua contribuição dentro de
um sistema de financiamento de campanha que seja
misto? Com certeza, repito, para concluir o aparte, o
Partido dos Trabalhadores não teria chegado aonde
chegou se tivéssemos apenas o sistema público de
financiamento. Fica a reflexão a ser feita, dentro em
pouco de decisões que serão tomadas mais adiante,
mas tenho certeza de que o modelo exclusivo que hoje
é proposto pelo Partido dos Trabalhadores contribui
muito mais para inibir o surgimento de novas forças
políticas do que contribui para o barateamento das
eleições em nosso País.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador Cássio Cunha Lima, debater com V. Exª é algo extremamente prazeroso, tanto pela qualidade de seus
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argumentos quanto pela elegância com que V. Exª os
apresenta.
Devo dizer que concordo que a militância do PT
e as contribuições que todos nos mobilizamos para dar
ao longo de nossa história foi o que permitiu o crescimento do Partido dos Trabalhadores e foi o que permitiu termos a oportunidade de exercer experiências de
poder, tanto nos Estados quanto no Governo Federal.
Concordo integralmente que se esse modelo de
financiamento público exclusivo passasse a vigorar,
talvez pudesse haver certamente a inibição da participação das pessoas físicas. Eu concordo que não
existe fórmula mágica. Neste momento, eu acho que
não há proposta que, ao ser defendida, possa ser
apresentada com uma solução para a resolução dessa equação porque nós precisamos ter eleições baratas, eleições transparentes, eleições democráticas,
com oportunidades iguais para todos os candidatos,
e vejo que, quando esse financiamento ocorre a partir
das empresas, é um financiamento direcionado para
alguns e só àqueles que têm maiores chances de, depois, poderem retribuir a esses financiadores.
Então, nós temos que refletir aqui sobre a busca
de um caminho para tornar as eleições verdadeiramente
democráticas. Quanto ao financiamento da campanha,
imagino que as pessoas físicas contribuírem é algo
absolutamente salutar, porque cada um vai contribuir
de acordo com a sua consciência para o projeto que
acha mais justo, mais correto para o Brasil.
Eu imagino que seja muito importante encontrarmos uma forma de estabelecer, se for o caso, até um
teto de contribuição para pessoas físicas. Agora, pessoas jurídicas, empresas, eu acho que vamos ter que
encontrar um caminho para acabar com isso, porque,
quando as empresas entram no financiamento das
campanhas, elas entram por interesses outros que
acabam não contribuindo para a democracia...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e, em
relação ao financiamento público, eu não sei se temos
que estabelecer isso como a única forma de financiamento, mas nós temos que encontrar um mecanismo
para evitar que o candidato, na campanha, tenha que
se submeter à humilhação de pedir apoio de financiadores que depois vão exigir o troco. É apenas um início
de reflexão que acredito que nós tenhamos que fazer.
Agora, Senador Cássio e outros Senadores que
nos acompanham neste momento, nós demos, há poucos dias, nesses últimos dias, principalmente após esse
levante de quase dois milhões de pessoas que foram
às ruas para exigir um Brasil diferente, com reivindi-
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cações das mais diferentes matizes, nós conseguimos
dar um outro ritmo para o Senado.
Nos últimos dias, nós aprovamos, nesta Casa,
projetos da maior importância, num ritmo que não se
aprovava antes. Será que não seria o momento de o
Presidente Renan Calheiros, cumprindo aquilo que foi
um compromisso do início do seu mandato, fazer grandes sessões temáticas para discutir os problemas e
buscar uma solução para o Brasil? Será que não seria
o caso de fazer um esforço concentrado deste Congresso, até fazendo frente à proposta de plebiscito, para
avançar no sentido de encontrar um caminho para essa
reforma política daqui para o mês de setembro? Será
que não é possível, num esforço cidadão pelo Brasil, a
gente encontrar uma saída para dar uma resposta um
pouco mais positiva para o Brasil em relação ao que
pode ser feito para que essa representação tenha total
legitimidade e para que a gente possa dialogar com um
pouco mais de cabeça erguida com a sociedade neste
momento de levante? Nós nos sentimos tão na corda
do ringue que todas as reivindicações apresentadas,
de certa forma, nos colocavam numa situação de desconforto, tanto que houve pressa, houve açodamento
no sentido de apresentar propostas aqui, propostas
justas, mas não foi apresentado, ainda, por exemplo,
de onde virá o custo.
Todos defendemos o passe livre para os estudantes, porque é uma reivindicação dos estudantes, Quem
de nós ousaria se colocar contra o passe livre para os
estudantes? Mas temos que refletir, porque ainda não
foi feito um estudo dizendo de onde vem cada centavo que vai bancar o passe livre dos estudantes. Mas
mesmo assim há uma proposta que será votada muito
rapidamente aqui no Senado Federal. Ontem mesmo
nós aprovamos os royalties para a educação e para a
saúde – 75% para a educação e 25% para a saúde –,
também num rito bastante rápido do Senado Federal.
Será que não podemos utilizar esses mesmos esforços para votar outras matérias, inclusive as que dizem
respeito à reforma política, para a gente redefinir as
regras, também, dos processos eleitorais, para torná-los mais democráticos e transparentes?
Mas, Sr. Presidente, para concluir este pronunciamento, eu gostaria de informar que as obras do
programa Cidade do Povo foram retomadas num ritmo
bastante acelerado lá em Rio Branco.
Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade, juntamente com o Vice-Governador, César Messias, com
o Deputado Ney Amorim, Líder do Governo do Acre na
Assembleia Legislativa, e com o Deputado Jamyl Asfury,
de fazer uma visita ao canteiro de obras do programa
Cidade do Povo, onde estão sendo construídas... O
programa todo prevê 10.500 casas. Nesta fase inicial,
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estão sendo construídas 3.500 casas, destinadas principalmente às famílias que vivem em áreas de risco.
Essa obra esteve paralisada por alguns dias, por
força de uma representação do Ministério Público, por
questões ambientais e também dúvidas em relação
ao processo licitatório, mas isso foi devidamente esclarecido junto ao Tribunal de Contas da União, que
reconheceu que as obras estavam a pleno vapor, e
agora as atividades continuam, com as empresas plenamente mobilizadas, e a um ritmo de produção bem
interessante. Eu tenho certeza de que os prazos estabelecidos inicialmente para o ano de 2013, de construir essas 3.500 casas para entregar até dezembro,
serão cumpridos.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu vi,
com muita alegria, operários se reunirem para fazer
uma oração em agradecimento pela volta dessas obras,
porque elas não só vão representar uma possibilidade
de moradia melhor para essas famílias como também
vão contribuir imensamente para a economia local,
uma vez que mobilizam operários, marceneiros, matéria prima local, tudo contribuindo para um círculo
virtuoso na economia local.
Então, a volta das obras da Cidade do Povo foi
algo que criou um ambiente de muito otimismo à indústria da construção civil de Rio Branco e eu tenho
certeza de que a gente não vai ter mais paralisações
daqui para frente. Tenho certeza de que vai ser algo
muito bom para o povo de Rio Branco.
Então, ficam aqui os cumprimentos ao Governador Tião Viana, ao Vice-Governador César Messias...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... pela
retomada dessas obras do programa Cidade do Povo,
que eu tenho certeza de que vai ser algo muito bom
para toda a população de Rio Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao Senador Jayme Campos, que
permutou com o Senador Valdir Raupp.
Em seguida, falará o Senador Sérgio Souza, que
permutou com o Senador Pedro Taques.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, antes de mais
nada, quero manifestar apoio aos servidores dos nossos Correios e Telégrafos, com quem eu participei de
uma reunião agora também.
Contem aqui com o Senador Jayme Campos, de
Mato Grosso, até porque um dos grandes defensores de
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vocês foi esse bravo e valoroso companheiro, o Senador
Paulo Paim, que sempre defendeu essa causa justa.
Certamente, todo Senador aqui estará votando
favoravelmente a esse projeto.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
meio a tantas manifestações que se desdobram pelo
Brasil afora, muitas das recorrentes demandas de nossa cidadania começam a despertar nos governantes a
esperada atenção e o devido respeito que merecem.
No âmbito de tais demandas, as polêmicas questões, envolvendo a demarcação de terras indígenas
no Brasil vêm ocupando, com frequência, reiterados
espaços nas críticas da imprensa e nas preocupações
dos meios políticos em geral.
Repetidas vezes tenho vindo a esta tribuna com o
objetivo de denunciar as distorções e apontar irregularidades no processo decisório de delimitação das reservas, o que, a nosso ver, Senador Paulo Paim, deveria
ser de competência exclusiva do Congresso Nacional.
Agora o que me traz aqui não é diferente. Dirijo-me hoje aos nobres colegas para falar do movimento
conhecido como O Grito de Apiacás, protesto que organizou o bloqueio da rodovia MT–206, na ponte sobre o Rio Paranaíta, no meu Estado de Mato Grosso,
e que tem por objetivo a revogação do decreto de homologação das terras indígenas de Kayabi, publicado
no Diário Oficial da União, no dia 25 de abril deste ano.
Várias foram as ações deste Senador e da bancada no nosso Estado, junto a esta Casa, às comunidades
locais e às autoridades dirigentes dos ministérios e dos
demais órgãos afetos à questão da Reserva Kayabi.
Fizemos vários pronunciamentos neste Plenário,
promovemos reuniões e estivemos algumas vezes nas
instâncias do Judiciário e com o Ministro da Justiça,
na tentativa de uma solução adequada.
O Grito de Apiacás traduz reivindicação justa e
tem por base o imperioso respeito aos direitos fundamentais contra os quais o Governo Federal insiste em
atentar, razão por que a sociedade civil atingida pela
arbitrariedade legitimamente se mobiliza.
Afinal, é notório que a Funai nunca ouviu a população de Apiacás e de Mato Grosso sobre a demarcação dessas terras indígenas. Sabe-se que a Portaria do
Ministério da Justiça n° 1.149, de 2002, foi embasada
em laudo antropológico fraudulento, como os muitos
que têm sido feitos em nosso País.
Uma simples decisão liminar, no curso de várias
ações judiciais não julgadas, foi o embasamento para
o Executivo Federal decretar uma ampliação de um
milhão e cinquenta e três mil hectares para apenas
cem índios que habitam uma área já demarcada de
117 mil hectares no Estado do Pará.
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Importa lembrar que as terras pleiteadas neste
Decreto Presidencial foram colonizadas, vendidas e
tituladas, no início da década de 60, pelo Governo do
Estado de Mato Grosso, com registro em cartório há
mais de 50 anos.
Cumpre, Sr. Presidente, salientar também que o
Município de Apiacás já perdeu quase um milhão de
hectares pela criação do Parque Nacional do Juruena.
Com a atual ampliação, este ente federado reduz-se
a menos de 25% do seu território, ficando, assim, totalmente inviabilizado.
O norte de Mato Grosso, meu caro Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, está perdendo sua única jazida
de calcário que é de extrema relevância para o desenvolvimento da agropecuária regional. Resta também
inviabilizada a nossa tão sonhada Hidrovia Teles Pires-Tapajós, que é de suma importância para o progresso
das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.
A reserva das terras Kayabi já está na sua quarta
ampliação, Senador Ivo Cassol, tendo aumentado em
mais de 720% a sua área já demarcada!
Conforme os termos do próprio movimento, “no
município de Apiacás não existem índios e a população não aceita esta ampliação, pois 350 famílias serão
roubadas e sacrificadas pelo Governo Federal”.
No Estado do Pará, na margem do Rio São Benedito, existe uma ocupação já consolidada por 150
produtores e suas famílias, há mais de três décadas,
numa área de aproximadamente de 35 mil hectares.
Estes tradicionais ocupantes também não aceitam
essa injusta e autoritária ampliação.
Todavia, com tanta obscuridade, uma luz se acende no fim do túnel.
Ontem, a partir das 16 horas, a rodovia foi temporariamente desbloqueada, na expectativa de que
uma solução negociada ocorra na reunião prevista
para a próxima quarta-feira, dia 10, às 15 horas, aqui,
em Brasília.
O Governador Sinval Barbosa estará presente.
Ele intermediou a reunião do Ministro da Justiça José
Eduardo Cardozo com toda a bancada federal do meu
Estado de Mato Grosso e membros da Confederação
Nacional da Agricultura e da Federação da Agricultura
do meu Estado, a Famato, com os sindicatos rurais de
Apiacás, de Paranaíta, de Alta Floresta e região, além
dos seus respectivos prefeitos e produtores rurais.
Mais uma vez, nutrimos a esperança de que o
bom senso prevaleça e a justiça se faça, mediante a
acertada revogação do decreto que homologou a referida ampliação, para que, com a edição de um novo
marco, se compatibilizem os interesses dos produtores ali instalados – adquirentes de boa-fé, famílias já
arraigadas, compostas por gente de bem e de paz –,
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com os também legítimos interesses dos nossos irmãos
indígenas, legalmente respaldados pela tutela estatal,
dentro do ambiente de harmonia e equidade que deve
nortear a verdadeira democracia.
Dou o aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Jayme Campos. Obrigado pelo espaço, pelo
aparte. O senhor, na verdade, está batendo numa tecla,
numa ferida que, infelizmente, está virando um tumor
maligno, porque está destruindo a paz e a tranquilidade não só dos indígenas, mas também dos vizinhos
dos indígenas. Essa mobilização que está havendo em
cima dos indígenas para que se aumente a demarcação... O que eu tenho defendido aqui é que os índios
não precisam de aumento de terra; eles precisam, na
verdade, que o Poder Público os autorize a explorar a
sua riqueza, para eles pararem de ficar com o pires na
mão, pedindo esmola para a Funai ou para o Cimi, que
representa a Igreja Católica, que, infelizmente, está fomentando a guerra, está fomentando a discórdia, está
fomentando a briga. Desculpe-me, mas isso é verdadeiro. Ontem, eu conversava com um Parlamentar que
fez uma visita, no Rio Grande do Sul, à região, se não
estou enganado, de São Borja, onde estão querendo
criar áreas indígenas onde também não existe mais
índio. Não foi diferente também em Santa Catarina.
No meu Estado, por exemplo, é proibido extrair qualquer coisa dentro das áreas indígenas, mas, até hoje,
continua a extração ilegal de diamante. Enquanto isso,
29 garimpeiros foram assassinados. Nenhum índio foi
denunciado, e, ao mesmo tempo, a maioria dos indígenas vive com o pires na mão, porque é só algum
cacique que se beneficia disso. E essa contravenção,
essa extração ilegal de madeira ou mesmo de diamante ou ouro acaba indo para o mercado ilegal, e nem
os índios ganham, nem a sociedade ganha. Portanto,
esta Casa, onde estamos debatendo, e o Governo Federal precisam, de uma vez por todas, dar estabilidade
para esses proprietários que estão aí há mais de 150
anos ou há mais de 100 anos, como é o caso dos de
Mato Grosso. Ao mesmo tempo, cria-se intranquilidade
e um conflito agrário. O mundo precisa de alimentos.
O Brasil precisa de alimentos. Nós temos de respeitar
e preservar as áreas indígenas, as áreas biológicas,
mas não é justo o sistema que alguns estão adotando.
Eu estive na região de Belo Monte, juntamente com o
Senador Blairo Maggi, com o Senador Delcídio, com
o Senador Raupp e com outros Senadores. Os índios
estavam reivindicando, e, no meio dos indígenas, havia
americanos e europeus tentando, de alguma maneira, induzi-los a paralisar as obras. Isso tem de acabar
neste País! Nós já fomos roubados por estrangeiros.
É proibido o senhor, Senador Jayme, e eu irmos para
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essas áreas indígenas. Se nós formos lá, eles vão inventar qualquer coisa! Mas, toda hora, há estrangeiros
lá dentro, roubando a nossa biodiversidade! Portanto, o
senhor tem razão nisso tudo. As populações dos Municípios de todos os Estados envolvidos no conflito não
aguentam mais essa situação. O Ministério da Justiça
e o Governo Federal têm de tomar uma posição urgentemente, para estabelecer a paz e a segurança entre
os povos, tanto indígenas quanto brancos, nos lugares
em que eles estão, sob pena de, daqui a pouco, mais
índios serem assassinados, de um lado, ou mais brancos serem assinados de outro lado. Ao mesmo tempo, a riqueza está sendo roubada, contrabandeada, e
estão permanecendo os problemas sociais no nosso
País. Isso é inaceitável! O que precisamos fazer é liberar a riqueza dentro das áreas indígenas, para que os
índios possam viver com respeito, sem depender das
misérias do Governo Federal, da Funasa ou da Funai.
Riqueza existe, mas, ao mesmo tempo, dizem que é
proibido extrair. E aí sai ilegalmente. Isso é prejudicial
para o Brasil, é prejudicial para nós. Infelizmente, ao
invés de paz no campo, acaba havendo conflito, como
o conflito a que assistimos esses dias no Mato Grosso, onde todo mundo está se mobilizando. Portanto, é
fundamental este debate nesta Casa. O senhor está
correto: nós precisamos dessa tranquilidade. O que nós
não precisamos é de ampliação. O que nós precisamos
é liberação, para poderem os indígenas explorar suas
riquezas e trabalhar como qualquer um tem trabalhado
até hoje. Obrigado pelo aparte.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
é que agradeço a V. Exª, que também tem conhecimento de causa, porque foi Governador de Rondônia
por dois mandatos. V. Exª é Senador da República e
conhece essa problemática que afeta o Mato Grosso
e que é enfrentada, certamente, também por V. Exª
no seu Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que a política
indigenista do Brasil, Senador Raupp, tem causado
transtorno e, sobretudo, tensão social no campo. Particularmente em Mato Grosso, vivemos de forma tensa
em todas as regiões.
Há poucos dias, ocorreu um fato que o mundo
acompanhou pela imprensa nacional: a desintrusão
da área no baixo Araguaia. Lamentavelmente, havia
sete mil pessoas. Havia alunos matriculados na escola
pública de ensino, na rede municipal. Eram 700 crianças na Reserva Suiá-Missú. Eram sete mil pessoas.
Havia algo em torno de quatro mil adultos, que hoje
estão vivendo abaixo da linha da miséria nas margens

Quinta-feira 4

42259

da BR-158. O Governo Federal tinha o compromisso
de fazer o assentamento dessas pessoas onde havia
o projeto de colonização da região do Incra, mas, até
hoje, para se ter noção, apenas 30 ou 40 famílias foram
assentadas. Os demais continuam à margem de uma
política decente e respeitosa. Sobretudo, precisamos
construir uma verdadeira cidadania com justiça social.
São homens trabalhadores, são brasileiros que
para lá foram das mais diferentes regiões deste País.
Lá estão o gaúcho, o paranaense, o capixaba, o mineiro, o paulista, o goiano, o maranhense. Enfim, são
imigrantes. Eles não são nativos daquele Estado. São
brasileiros que foram à procura de uma nova perspectiva de vida. Todavia, hoje, eles são tratados como se
fossem bandidos. E nós não podemos permitir isso!
Eu, na qualidade de ex-Governador, como Senador da República do meu Estado, tenho aqui a moral
de, sobretudo, protestar com muita indignação contra
o que o Governo Federal vem fazendo com nossos homens que trabalham, que produzem e que constroem
a grandeza e a riqueza deste País!
Não posso concordar com isso, Senador Sérgio!
Criou-se um grande movimento lá. Há poucos dias, V.
Exª acompanhou a nossa movimentação e conosco
esteve na Vice-Presidência da República. Nós estivemos no Ministério da Justiça, na Casa Civil, mas nada
avançou! Estivemos no Supremo Tribunal Federal, com
o Ministro Joaquim Barbosa. Inclusive, o Senador Pedro
Taques foi conosco lá. E nada avançou! A coisa está
tensa, de tal forma que, há poucos dias, alguns índios
estavam explorando, dentro do rio Juruena, o garimpo
de diamante, e houve uma determinação por parte do
Ministério da Justiça, fazendo com que parasse a exploração. Foi um comando especial da Polícia Federal.
Havia 200 homens. E o senhor sabe o que ocorreu,
Senador Anibal? Uma troca de tiros entre a Polícia
Federal e os índios. Três índios foram fuzilados, foram
baleados, e, parece-me, dois foram a óbito.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Dessa maneira, está se criando um clima muito ruim.
Já há esse problema também no Paraná – e V. Exª é
testemunha – e no Rio Grande do Sul. O Mato Grosso
do Sul está em tensão. E não sei aonde isso vai chegar.
A mesma situação que está sendo criada no
campo já está nos centros urbanos do Brasil. O povo
fez um verdadeiro levante, cobrando das autoridades,
sobretudo dos governos, tanto na esfera federal, quanto
na estadual, algumas providências, sobretudo políticas
públicas, que são da responsabilidade do Poder Executivo. Trata-se da questão tarifária do transporte coletivo; da precária, péssima e falida saúde pública deste
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País; da educação, que é de péssima qualidade; da
falta de segurança pública. O cidadão brasileiro, hoje,
não tem o direito de ir e vir nas ruas e nas estradas
deste País, onde a violência tomou conta. O marginal
passou a ser hoje a maior autoridade.
Dessa maneira, Senador Paulo Paim, peço vênia, entretanto...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
quero que o Governo Federal volte (Fora do microfone.) a conversar e a discutir.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – E
que, acima de tudo, essa prerrogativa de ampliação e
criação de novas reservas indígenas seja da competência do Congresso Nacional!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Jayme Campos.
Para fazer uma comunicação inadiável, tem a
palavra o Senador Valdir Raupp.
Em seguida, como orador inscrito, falará o Senador Sérgio Souza.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs e Srs.
Senadores, pedi a minha inscrição para fazer uma
comunicação inadiável apenas para ler uma nota, ou
melhor, as propostas da Executiva Nacional do PMDB,
que se reuniu ontem, Senador Sérgio Souza, no Hotel
Nacional, das 19 horas até as 23h30. Terminamos a
nossa reunião quase meia-noite. Foi a reunião mais
longa da Executiva Nacional do PMDB e também a
que congregou maior número. A Executiva deve ter
em torno de 30 membros, entre titulares e suplentes.
E outros Senadores e Deputados Federais lá compareceram também, para discutir as propostas do PMDB
Nacional para o nosso País neste momento.
Passo a ler as propostas da Executiva Nacional
do PMDB:
A Comissão Executiva Nacional do PMDB, reunida na noite desta terça-feira, dia 02 de julho,
resolveu divulgar as conclusões a que chegou,
em face das manifestações que tomaram as
ruas de centenas de cidades brasileiras. As
propostas são as seguintes:
1 – Apoiar a imediata aprovação de um novo
Pacto Federativo, desconcentrando os recursos para que os governos municipais e estaduais possam aumentar seus investimentos
em suas políticas públicas, primordialmente
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no transporte urbano, na educação, na saúde e na segurança [pública], principais forças
motoras dos movimentos reveladores da insatisfação popular.
2 – Aprovar consulta popular, plebiscito ou referendo, para a definição de reforma política
que faça nascer um sistema político compatível
com suas aspirações, abordando, entre outros,
temas como reeleição, tempo de mandato e
sistema eleitoral.
3 – Apoiar a aprovação do PLP 123/2012,
que destina a aplicação equivalente a dez por
cento (10%) das receitas correntes brutas da
União na Saúde.
4 – Se, antes da consulta plebiscitária, o Congresso Nacional formalizar projeto pronto e
acabado de uma reforma política, que terá
nosso apoio para ser votado e, após, levado
a referendo popular.
5 – Propor, ainda, a redução do número de
ministérios. Sabe-se que é de competência
exclusiva da Presidenta da República. Nossa
proposta é feita com vistas à redução dos custos e à austeridade, mantendo-se os ganhos
das políticas públicas conquistados pelos ministérios que forem extintos.
6 – Defender a manutenção da plena observância da Lei de Responsabilidade Fiscal para
garantir o equilíbrio das contas públicas e o
controle da inflação, buscando o crescimento
econômico sustentável.
7 – Finalmente, lutaremos pelo respeito e fortalecimento das instituições democráticas e
seu permanente aprimoramento, formulando
propostas objetivas que respondam às demandas verificadas nas ruas.
Brasília, 02 de julho de 2013.
São essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
as propostas aprovadas ontem, na Executiva Nacional
do PMDB, esse Partido que tanto lutou no passado –
e continua lutando – pela redemocratização do Brasil,
contra o regime militar, pelas Diretas Já, pela anistia.
Enfim, a todas as grandes causas, às grandes lutas,
o PMDB sempre esteve atento. E, mais uma vez, o
PMDB se coloca à disposição para as políticas públicas do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Valdir Raupp, que leu nota
oficial do PMDB, com uma pauta positiva não só para
as mobilizações, mas para o povo brasileiro.
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Passamos a palavra, neste momento, por permuta com o Senador Pedro Taques, ao Senador Sérgio Souza.
Com muito orgulho, anuncio que, pela articulação que V. Exª fez, conseguimos aprovar, hoje, pela
manhã, com um relatório brilhante, na CCJ, o fim do
voto secreto, PEC que apresentamos e que V. Exª, de
forma competente, fez a defesa e aprovou. Parabéns
a V. Exª! Tenho a certeza de que o Brasil bate palmas
para o seu relatório.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos aqueles que nos visitam no
plenário do Senado Federal!
Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela
TV Senado e que nos escutam pela Rádio Senado!
Boa tarde a todas as Srªs Senadoras e Srs. Senadores!
Boa tarde a todos os servidores do Senado Federal!
Sr. Presidente, já tive oportunidade de, por algumas vezes, subir à tribuna do Senado Federal para
debater temas de interesse geral da Nação brasileira,
desde o início do meu mandato. Tenho como bandeira
do meu mandato a otimização deste País, a redução
do custo Brasil, a melhoria na qualidade do ensino.
Sou autor de um projeto de lei, já aprovado no
Senado Federal, hoje tramitando sob o nº 4.744, de
2012, na Câmara dos Deputados, para nós inserirmos as disciplinas de Cidadania Moral e Ética Social
e Política no ensino fundamental e no ensino médio,
para que possamos formar um cidadão cada vez mais
preparado, capaz de entender seu papel perante a sociedade, de conhecer seus direitos e de saber exigi-los
e também de saber dos seus deveres.
No início de 2012, quando propus esse projeto,
imaginava eu – e hoje estou extremamente satisfeito
por estar errado – que a sociedade brasileira estava
alienada, estava alheia às grandes causas da Nação.
E, hoje, nós vemos que os grandes movimentos têm
pautado o cenário da política nacional, em especial a
pauta do Senado Federal.
E é sobre isso que eu venho falar, porque, agora
há pouco, no início desta tarde, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, deu-se mais um passo
fundamental para se consagrar a transparência e fortalecer a ética no Congresso Nacional: aprovou-se, por
unanimidade, o fim do voto secreto no Parlamento. A
democracia brasileira vive um momento muito especial.
Há semanas, temos assistido a uma mobilização
tremenda de vários segmentos da sociedade, que apre-
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sentam demandas e sugestões que contribuam para
melhorar a qualidade de vida da população em geral.
E não apenas isso, Sr. Presidente. Trata-se também de buscar extirpar da vida nacional a corrupção, a
burocracia, a ineficiência dos serviços públicos, enfim,
busca-se conferir maior cidadania a todos os brasileiros e brasileiras.
Em atendimento às demandas apresentadas,
muitas ações já foram adotadas, proposições legislativas foram aprovadas, e há ainda várias iniciativas
tramitando para responder, com a agilidade possível,
ao clamor das ruas.
No que se refere ao combate à corrupção, destaco
a aprovação, na semana passada, no Senado Federal,
do projeto que tornou hediondo o crime de corrupção
ativa e passiva, peculato e demais modalidades de
infrações tidas como crimes do colarinho branco. Ontem, aqui, neste plenário, já tarde da noite, aprovamos
a ficha limpa para todos os servidores públicos.
Entretanto, Sr. Presidente, entendo que ainda podemos e devemos avançar muito mais. Nesse campo,
penso que uma das principais ações contra a corrupção seja a ampliação, no máximo que a segurança
nacional permita, da transparência, envolvendo todas
as coisas públicas. Refiro-me à ampliação de todos
os mecanismos de controle dos gastos e também das
ações públicas no que se refere aos gastos. Creio que
os Poderes da República têm avançado positivamente
na transparência das suas despesas, mas creio que
o Judiciário ainda precisa fazer mais no que se refere
à remuneração dos seus servidores e funcionários,
algo que já foi feito no Poder Executivo e também no
Poder Legislativo.
Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
creio que temos que fazer mais, sobretudo no que se
refere à transparência da gestão pública e do Parlamento.
No caso do Congresso Nacional, entendo que o
mais importante para a sociedade brasileira seja o fim
do voto secreto. Por isso, na condição de Relator da
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013,
de autoria do Senador Paulo Paim, que preside a sessão no dia de hoje – e é o primeiro signatário, além de
mais de 30 Srªs e Srªs Senadoras que apoiaram essa
proposta de emenda constitucional –, venho apelar a
todos os Líderes, Senadores e Senadoras da Casa,
para que nos mobilizemos, como temos feito nas últimas semanas, para agilizar a apreciação da matéria
o quanto for possível, quebrando interstícios e estabelecendo um calendário especial para a aprovação em
plenário da matéria, que tem como primeiro signatário
V. Exª, Senador Paim.
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Repito que, no início desta tarde, a matéria – o
meu relatório – foi aprovada, por unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
De acordo com a proposta, deixa de ser secreta a votação, nas comissões do Senado Federal e no plenário desta Casa, da indicação de autoridade feita pelo
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso
III, da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados,
ministros do Tribunal de Contas da União, governador
de Território, presidente e diretores do Banco Central,
procurador-geral da República e titulares de outros
cargos que a lei determinar. Do mesmo modo, passa a
ser pública e aberta a votação relativa à escolha, pelo
Presidente da República, de chefes de missão diplomática de caráter permanente, nos termos do inciso
IV do mesmo artigo.
A hipótese constitucional de exoneração do procurador-geral da República, antes do término do seu
mandato, inscrita no inciso IX do art. 52, relativo às
competências privativas do Senado, passa também a
se dar mediante votação aberta.
A votação relacionada ao processo pertinente à
perda de mandato de Deputado Federal ou Senador da
República, acusado de infringir proibições constitucionais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado,
a se realizar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, passa a se dar de modo aberto e público.
A apreciação dos vetos presidenciais apostos
a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional,
única circunstância do processo legislativo que se dá
mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem
constitucional, passa também a ser realizada mediante
voto público e aberto, conforme a nova redação que
ora se confere ao § 4º do art. 66 da Constituição.
A abolição do voto secreto do Parlamentar é hoje
mais do que um clamor popular. É também um apelo
moral e ético.
Felizmente, não vivemos mais num período histórico em que seja imperativo ocultar o voto do Parlamentar, em face de represálias de forças constituídas,
para proteger o exercício das funções parlamentares
em prol do cidadão comum. Em verdade, o momento
atual pede que evitemos que o voto secreto oculte,
em alguns casos, o caráter torpe do votante. O Parlamentar assume um mandato por fruto de votos que
recebeu e que o legitimam a representar a vontade do
cidadão que a ele confiou o seu voto. Nada mais justo,
portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
esse cidadão possa fiscalizar suas ações e posturas
através do voto aberto.
A realidade do nosso País e do mundo, na presente quadra histórica, superou todas as antigas obje-
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ções. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva
da cidadania no acompanhamento das atividades do
Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que
todas as pressões que atuam contrariamente à independência e à autonomia do Parlamentar na formação
da sua vontade podem ser compensadas pela vigilância
dos cidadãos. A chamada revolução científica e tecnológica tem gerado imensos efeitos em todos os planos
da vida social: econômico, cultural, comportamental.
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos
poderosos sobre a vida política e o funcionamento das
diversas instituições estatais.
A PEC nº 20, de 2013, aponta nesta direção: ao
tornar todas as deliberações do Congresso Nacional
abertas e públicas, revela a necessária transparência
e publicidade que deve reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado, de um lado; e, de
outro, Sr. Presidente, contribui para a vigilância cidadã
e a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade
do Congresso Nacional, dos Deputados Federais e
dos Senadores da República.
No momento em que o Brasil experimenta grandes
manifestações em todo o País, temos que aproveitar
a oportunidade para avançar, com responsabilidade,
naquilo que representa o fortalecimento da nossa democracia.
O fim do voto secreto é um dos avanços possíveis e necessários nessa ocasião, e o Congresso Nacional está pronto pra votá-lo, inclusive sem que seja
necessário ouvir a população brasileira, porque ela já
se manifestou amplamente, através das manifestações
populares e pelas redes sociais.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques, nobre representante do Estado do
Mato Grosso pelo PDT.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Sérgio, quero parabenizar V. Exª e o Senador
Paulo Paim. Nós já debatemos esse tema hoje, na
Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema é um
dos mais importantes sobre os quais esta Casa precisa decidir. Faz tempo que precisa decidir sobre isso.
Concordo também com V. Exª no sentido de que não
existe a necessidade de uma consulta popular através
de um plebiscito. Com todo respeito à Presidente da
República, é perfumaria para se colocar no plebiscito. O plebiscito tem que ser para outros temas. Nós é
que devemos debater esse tema aqui. Não há melhor
detergente do que a luz do sol. Aquele que quer fazer
às escondidas, muitas vezes está no cambalacho, na
calada da noite, na maracutaia. Isso não é correto. Eu
defendo a votação aberta em todos os casos. Esse é
um ponto. Outro ponto: tenho o Projeto de Resolução
nº 08, de 2013, que nós debatemos hoje, na CCJ,
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que, se for aprovado, a votação para a Presidência do
Senado e para a Presidência das comissões também
será aberta. Vejam que a Constituição da República,
em nenhum momento, diz que nas eleições para a
Presidência do Senado, da Câmara e das comissões
desta Casa a votação deve ser secreta. O Regimento
Interno é inconstitucional nesse particular. Eu solicitei
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Vital do Rêgo, que V. Exª seja o Relator também desse
projeto de resolução, para que nós possamos afastar,
de uma vez por todas, a escuridão. Nós precisamos de
luz, e não de escuridão. Parabéns pela sua fala! Parabéns ao Senador Paulo Paim, por ser um daqueles que,
em primeiro lugar, debate esse tema aqui, no Senado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Pedro Taques.
É fato: a alteração hoje relatada e aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça é a alteração na
Constituição da República Federativa do Brasil. Todos
os votos inerentes aos Parlamentares, previstos como
secretos, passam a ser abertos a partir dessa emenda constitucional, na Constituição. Mas aqueles ainda
previstos no Regimento Interno dependem de reforma,
e terei a maior honra, privilégio, se for designado, de
relatar este assunto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Presidenta Dilma Rousseff encaminhou ontem, ao Congresso
Nacional, uma mensagem sugerindo vários pontos para
consulta à população brasileira. Quero crer que uma
situação como essa não foi com o intuito, de fato, de
abrir um plebiscito para saber se o cidadão concorda
ou não com a existência do voto secreto no Congresso Nacional, mas, sim, como forma de dizer ao Congresso Nacional que ele tem as bênçãos do Palácio
do Planalto para tocar essa matéria. Sabemos que, no
Congresso Nacional, se não houver vontade do Poder
Executivo, os projetos não andam. Nós sabemos que
nem o Parlamento tem coragem, mesmo havendo a
vontade do Executivo. Uma vez tornada pública essa
vontade, o Congresso Nacional começa a se movimentar, e aqueles projetos que não saíam das gavetas
das comissões, ou das Srªs e dos Srs. Parlamentares,
começam a surgir. Inclusive muitas iniciativas que os
Parlamentares não tinham coragem de propor começam a aparecer na forma de projetos de lei.
Então, vejam só o momento importante pelo qual
estamos passando!
Por isso, propostas de emenda constitucional
como essa, que acaba com o voto secreto no Parlamento brasileiro, tem esse momento apropriado para
aprovação.
Portanto, faço um apelo ao Líder do meu Partido,
ao Senador Presidente desta Casa, Senador Renan
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Calheiros, a todos os Líderes, Senador Paim, mas, em
especial, ao Senador Eunício Oliveira, Líder do meu
Partido, para que possamos quebrar o interstício e adotar um calendário especial para votar essa proposta de
emenda constitucional ainda antes do recesso, nesse
calendário de trabalho intensivo que vamos fazer nesta e na próxima semana, de sessões deliberativas de
segunda à sexta-feira. Teremos tempo, sim.
Ontem, rapidamente, aprovamos lei complementar
que dependia de quórum qualificado e também proposta de emenda constitucional. Quantos projetos nós
votamos nos últimos dez dias, importantíssimos, cuja
tramitação normalmente não era acelerada?
Então, o momento é apropriado. Quero contar
com o apoio de todas as Srªs e de todos os Srs. Senadores para que nós possamos avançar ainda mais
na questão da transparência, que é algo cuja resposta
precisamos dar à sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Esse foi o Senador Sérgio Souza, que aqui reproduziu, comentou seu relatório brilhante na Comissão,
que acaba com o voto secreto em todas as instâncias
do Parlamento.
Pois não.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Pedro Taques, a minha assessoria acaba de
me informar que o Senador Vital do Rêgo acabou de
me designar relator do Projeto de Resolução nº 08,
de 2013, que altera o art. 291 do Regimento Interno,
que trata também dos votos secretos para a eleição
da Mesa do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me, antes, Pedro Taques: aí, sim, acaba
com todos os votos secretos...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
No Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... nas instâncias do Parlamento.
Senador Pedro Taques, com a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Permita-me ainda, Sr. Presidente, apenas para cumprimentar. Não poderia estar em melhores mãos.
Senador Sérgio,...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
queremos agradecer a sensibilidade do Senador Vital
do Rêgo ao entender a importância desse projeto de
resolução. Tenho certeza de que V. Exª dará o melhor
destino a esse projeto.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, mais uma vez, ao Senador
Vital do Rêgo, pelo encaminhamento feito, em todas
as posições em que são considerados os projetos
polêmicos. Ele coloca em votação, indica o relator e
a Casa decide.
Agora, com a palavra, o Senador Ivo Cassol, pela
Liderança do PP.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar meus colegas, Senadores e Senadoras. Quero também cumprimentar, deixar o meu abraço aos
visitantes de várias categorias, especialmente dos
quatro cantos deste País, que nos acompanham aqui
nas galerias da Casa e a todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem, Sr. Presidente, nos quatro
cantos deste País.
Eu vejo essa discussão do plebiscito. A cada discurso que passa, eu vejo como se a reforma política
fosse a solução dos problemas nacionais. Está equivocado quem pensa dessa maneira.
O povo foi às ruas. Houve manifestação nos quatro cantos do País. Não foi pela reforma política, e sim
pela reforma dos políticos que nos representam. O
que o povo, na verdade, buscou, nos quatro cantos do
País, foi a reforma dos políticos, da conduta deles, da
maneira de trabalharem. Eu não vi nenhuma placa e
nenhum dizer de que a solução para calar o povo que
saiu às ruas seria a reforma política.
E acham – alguns dizem – que o plebiscito é a
solução. Eu fui prefeito em dois mandatos, fui governador em dois mandatos, e hoje, como Senador da República, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
dizer que o plebiscito, para nós, brasileiros, vai custar
mais de R$1 bilhão. Vamos pegar esse recurso e vamos colocar na saúde! Vamos colocar para comprar
remédio, ajudar as prefeituras falidas e quebradas,
ajudar as Santas Casas, ajudar o sistema de saúde,
que é uma decepção para nós brasileiros. Dizem que
todo cidadão tem direito ao atendimento à saúde, mas
procure as unidades públicas!
Deram isenção para carros. Eu quero deixar bem
claro que quem compra carro tem de pagar imposto.
Quem tem R$30 mil, R$40 mil para comprar um veículo, que coloque mais R$5 mil para utilizarmos em
infraestrutura urbana. Não adianta haver mais carros,
se não conseguem andar nas cidades.
Brasília, que é uma cidade planejada, Sr. Presidente, hoje, para chegar a esta Casa, eu tive dificuldade.
E é diuturnamente essa situação que estamos vivemos.
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Portanto, as manifestações que vimos nas ruas
demonstram o que a população sente na pele. Ela não
aguenta mais ver os desmandos, Senadores.
A exemplo da Petrobras. Não da gestão da Graça
Foster, que está lá agora, mas da gestão desse desonesto, desse corrupto do Gabrielli, que passou pela
Presidência da Petrobras, juntamente com o diretor
financeiro do exterior, que hoje...
Sinceramente, Srª Presidente Dilma, por favor,
mande esse cara ir embora, esse diretor de distribuidora da Petrobras que é diretor hoje. Ele, junto com
o Gabrielli, deu um desfalque nos cofres públicos de
R$2,5 bilhões – R$2,5 bilhões! – e compraram, Senador Pedro Taques, uma empresa falida no Texas, nos
Estados Unidos. Uma empresa que, em 2005, era obsoleta, não servia para nada. Uma empresa americana
a comprou por US$42 milhões e vendeu 50% para o
Brasil por US$360 milhões.
E fizeram um contrato fraudulento, um contato de
três, quatro pontas, e esse contrato, depois, obrigava
o Brasil a comprar o restante dessa refinaria. E custou
para os cofres públicos do Governo Federal, da Petrobras, a nossa Petrobras, US$1,180 bilhão. US$1,180
bilhão! Foi esse o custo que o povo brasileiro pagou.
É por isso que nós temos embutidos no combustível
esses impostos tão caros, tão altos.
Ao mesmo tempo, aprovamos, ontem, na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, a presença dos
dois, tanto do diretor como do ex-Presidente Gabrielli,
para virem dar explicação a respeito desse contrato
fraudulento, que acabou dando um prejuízo de R$2,5
bilhões para os cofres públicos.
É vergonhoso! É por isso que a população está
nas ruas! É por isso que a população está clamando,
porque não aguenta mais ver as pessoas serem nomeadas para cargos públicos, apadrinhadas por algum
político ou, de repente, por algum partido, e acabarem
se locupletando, sem necessidade de darem explicações sobre esse dinheiro, Sr. Presidente, que sai dos
cofres públicos, que sai daqui e vai para o exterior. Sem
precisarem sequer dar explicações para o Tribunal de
Contas ou para o Ministério Público Federal.
Ninguém foi atrás até agora. Eu espero que eles
apurem esses responsáveis. Mesmo se forem para a
cadeia. Pois não foi R$1 milhão que levaram; foram
R$2,5 bilhões.
Faço parte da base do Governo Federal e aqui
vou defender todos os projetos de interesse do Governo
Federal. Sei que se dependesse da Presidente Dilma,
ela não teria interesse nenhuma na reforma política,
porque ela é uma técnica, ela é competente, mas, infelizmente, depende de vários partidos e do próprio
partido para administrar o País.
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Nesse ponto, vêm os partidos, que estão pensando de que maneira vão colocar o povo no cabresto,
como foi feito na Venezuela...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... para
que continue, infelizmente, essa situação que vivemos
no Brasil. Vou frisar aqui novamente: eu sou contra.
Sou contra. Este Senador vota contra à reforma política. Eu sou a favor da reforma dos políticos, que nos
representam. E nós estamos aqui representando. É por
isso que a população está clamando. Portanto, deixo
o meu abraço e agradeço.
Em 90 dias, não dá tempo, Senador Jayme, Senador Pedro Taques e Senador Ataídes. Não dá tempo, entendeu? De maneira nenhuma, de fazer esse
plebiscito. Vai ser tudo atropelado, vai ser tudo corrido,
tudo colocado goela abaixo. Por que não discutimos e
fazemos plebiscito nas eleições do ano que vem? Para
diminuir a idade penal, para dar direito aos nossos jovens de 16, 17 anos, a ter sua Carteira de Habilitação,
a ter responsabilidade e responder pelos seus atos.
Perguntem ao povo, perguntem à população do
Brasil. Noventa e dois por cento da população de São
Paulo e noventa e dois por cento da de Rondônia quer a
maioridade penal para responsabilizar os delinquentes
que se escondem atrás da prerrogativa da legislação
que este Senado, esta Casa, aprovou.
Quero aqui aproveitar para dizer que se tivermos
de fazer algum plebiscito sobre a reforma política, que
se coloque em pauta para o ano das eleições, junto
com o calendário das eleições. Não vamos gastar R$1
bilhão. Pelo amor de Deus, gente! Não temos dinheiro. Nossas rodovias estão em frangalhos, a situação
está precária, o PIB está em baixa, a exportação pior
ainda, a importação aumentou. E ainda vamos gastar
R$1 bilhão para fazer um plebiscito que não vai levar
ninguém a lugar nenhum?
E quero dizer mais. Quero dizer que, mesmo que
se faça o plebiscito, mesmo que se mude essa situação
política, vocês sabem que os caciques serão os mesmos. Os chefes dos partidos continuam os mesmos e
a população continua no sal grosso.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Infelizmente, se correr, o bicho pega; se ficar, o gato come.
Não tem jeito.
Portanto, como Senador da República, conheço
a situação e sou contra o plebiscito, mesmo sendo da
Base do Governo, porque não concordo com um gasto exagerado que venha de última hora, em véspera
de eleição.
Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão.
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Quero passar esta mensagem aos nossos colegas. Juntos somaremos esforços para fazer o melhor
pelo País. Não podemos atender um e outro partido
político.
Um abraço. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Ivo Cassol.
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Pedro Taques, como orador inscrito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que
nos acompanham presencialmente aqui e através das
redes, através da televisão e do rádio, o assunto é a
falada reforma política, Senador Moka.
Uma primeira pergunta que nos vem à mente é a
seguinte: o que é uma reforma política? Que reforma
política nós queremos?
Nós não podemos confundir, Senador Moka, reforma política com reforma eleitoral. Reforma eleitoral
é diferente de reforma política. Quando se fala em reforma política, nós temos alguns temas que precisam
ser debatidos. Dentre eles, Senador Agripino, o primeiro são as relações entre o Legislativo e o Executivo.
Isso faz parte do que se denomina de reforma política.
Por exemplo, pode um Poder Executivo imperial, um presidencialismo monárquico fazer com que
o Congresso Nacional seja submisso? Pode o Poder
Executivo editar medidas provisórias e nos obrigar a
votar medidas provisórias em tempo reduzido? Isso
faz parte da reforma política.
E nós já votamos aqui, Senador Paulo Paim, uma
proposta de emenda à Constituição, capitaneada pelo
Senador Sarney, relatada pelo Senador Aécio Neves.
Essa reforma política precisa fazer com que essa proposta de emenda, que já se encontra na Câmara dos
Deputados, também seja votada, sob pena de nós
enganarmos o cidadão, sob pena de nós fazermos
uma farsa.
Além das relações do Legislativo e do Executivo,
precisamos debater, nesta reforma política, a reeleição
para o cargo de Presidente da República. Será que é
democrático aquele presidente que vai para a reeleição
se ocupando da máquina? Isso ofende o princípio da
igualdade, o princípio da isonomia. Temos que debater
o instituto da reeleição.
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Quando se fala em reforma política, temos que debater o sistema ou regime de governo: presidencialismo
ou parlamentarismo. Isso faz parte da reforma política.
Nós teríamos que debater, Senador Moka, o
número de Deputados Federais e o número de Senadores. Nós temos 513 Deputados Federais e 200
milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 300
milhões de habitantes – 100 milhões de habitantes a
mais que o Brasil – e 100 representantes a menos na
Câmara dos Deputados deles. Nós temos que debater
o número de Senadores. Os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, 50 Estados, 100 Senadores, dois
Senadores por Estado da Federação. Aqui nós temos
três Senadores por Estado da Federação.
Precisamos debater na reforma política a função
do bicameralismo no Brasil. Isso precisa ser debatido
na reforma política.
Agora, Sua Excelência a Presidente da República mandou ao Congresso Nacional uma mensagem
falando da chamada consulta popular, na sua espécie, plebiscito.
Essa mensagem da Presidenta da República me
faz lembrar aquela fábula, Senador Moka, “A montanha
pariu um rato”. O que isso significa? Depois das manifestações democráticas feitas na rua, a Presidente
da República traz cinco propostas para essa consulta
popular do tipo plebiscito.
É importante que nós possamos dizer que a democracia, na República Federativa do Brasil, aceita a
participação do cidadão, no que se denomina democracia dialógica, para que nós tenhamos um contato, um
diálogo entre o cidadão e aquele que exerce o Poder.
Sou absolutamente favorável à consulta popular,
mas sou contrário à farsa, sou contrário a fazer do cidadão um bobó cheira-cheira, como se diz no Estado
do Mato Grosso. O cidadão não é bobo. O cidadão,
hoje, é inteligente. Ele não pode cair nessa farsa. Essa
mensagem da Presidente da República, com todo o
respeito a ela, é uma farsa, em se tratando de uma
consulta popular.
E por quê? Primeiro ponto a ser debatido em uma
consulta popular do tipo plebiscito: a forma de financiamento das campanhas eleitorais. O cidadão vai precisar
decidir se ele quer dar mais dinheiro para o político se
candidatar. O financiamento de campanha no Brasil é
público ou privado? Ele é híbrido, ele é misto, porque
nós temos, Senador Agripino, como V. Exª sabe, o Fundo Partidário, nós temos a isenção do pagamento de
Imposto de Renda pelas concessionárias. Portanto, o
financiamento é híbrido. Já existe uma parte do financiamento, e quem desembolsa esse pagamento somos
todos nós. É o senhor José, é dona Maria.
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Muito bem, isso de modo a permitir que o povo
possa comparar suas vantagens. Não é possível!
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Permite-me um aparte?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Permito um aparte a V. Exª. Se me permite, só uma
expressão.
Não é possível, por meio de uma consulta popular
do tipo plebiscito, você discutir questões técnicas como
essas, porque nós precisamos de tempo para esclarecer o cidadão, sob pena de nós estarmos enganando
o cidadão a respeito dessas perguntas.
Um outro tópico: sistema eleitoral – sistema distrital, majoritário, proporcional, distrital, sistema distrital misto ou puro; qual o tipo de sistema? Isso não é
possível em plebiscito! Ao menos a meu juízo, é uma
farsa para enganar o cidadão.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Pedro Taques, eu quero cumprimentar V. Exª por
esse primeiro discurso em torno desse tema, objetivando a análise ponto por ponto. Eu queria fazer este
aparte para deixar claro uma coisa que V. Exª já está
deixando; mas, para aqueles que nos estão ouvindo
não terem dúvida de que nós somos favoráveis à consulta popular. Agora, consulta popular consequente, em
que o povo possa opinar com conhecimento de causa,
como V. Exª está ajudando neste momento a acontecer. O plebiscito, que seria a iniciativa proposta pela
Presidente da República, de forma cavilosa, custando
R$500 milhões, se não tivesse consequência dentro de
um ano, o produto do gasto dos R$500 milhões seria
inócuo, seria jogado na lata do lixo. E não há tempo!
O TSE já mostrou que não há tempo para a tramitação
normal. Insistir na tese do plebiscito é perversidade,
é insistir em gastar dinheiro impunemente. Quando a
gente pode fazer a reforma política... E agora ela vai
ser feita, porque agora o Governo está comprometido
em fazê-la. E não aconteceu até agora porque o Governo ainda não tinha se movido no sentido de votar
os temas. Mas, agora, está comprometido; a Base do
Governo vai ter de votar. E nós vamos fazer nossa parte. V. Exª está fazendo um discurso que eu vou fazer,
que o Aloysio Nunes vai fazer, todos do PT, do PMDB
vão fazer, de todos os partidos, explicando suas posições com relação à lista fechada, a voto distrital misto, à cláusula de barreira, a financiamento público de
campanha, a suplente de Senador para, de discurso
em discurso, gerarmos notícias para as rádios, para a
televisão. A TV Senado, com sua penetração, vai fazer
com que chegue às pessoas, por nosso debate, a consciência do que significa, na verdade, cada tema desse,
que é a nossa praia, mas que não é do conhecimento
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do cidadão comum, na profundidade que precisa ter,
para que ele possa opinar em um referendo. Quando
nós viermos a votar – e aí está posta na Câmara uma
comissão que, por 90 dias, trabalhará a matéria, para
produzir um texto refletido, com a participação da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) – cuja diretoria esteve comigo ontem, que quer participar, e será bem-vinda –, de muitas instituições que podem e devem
opinar, também com as redes sociais que haverão de
se manifestar, com sua avaliação positiva ou negativa,
que balizarão nosso trabalho, trazendo a sintonia das
ruas para, ao final, a rua votar. Então, quero cumprimentar V. Exª por essa primeira abordagem de uma
sequência que haverá de uma abordagem pontual,
ponto por ponto, de forma didática, para que a gente
possa emitir opinião e, ao emitir a opinião, explicar, a
quem nos está vendo e ouvindo, qual é o sentido real
do tema que se está tratando. Cumprimento V. Exª e
aplaudo a iniciativa.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Agripino.
Apenas um outro tópico sugerido por Sua Excelência a Presidente da República: Definição do Sistema Eleitoral. A Constituição estabelece dois sistemas
eleitorais, o proporcional e o majoritário. Muito bem, o
sistema proporcional, para que o cidadão possa entender, nós precisamos ir lá ao Código Eleitoral para
explicar ao cidadão, em um plebiscito, o que é quociente eleitoral, o que é quociente partidário, quais são os
eleitos, a técnica de divisão das sobras pelo processo
do sistema D’Hondt, o belga, ou o melhor sobra, ou
melhor média. Como vou explicar isso ao cidadão em
um plebiscito?
O sistema distrital, como vou explicá-lo ao cidadão? E eu defendo o sistema distrital. Como vou
explicar ao cidadão do Estado de Mato Grosso que
é possível, no sistema distrital, Senador Moka... Nos
Estados Unidos, no sistema distrital, alguns Estados
só têm um representante na Câmara Federal. Porque
um cidadão, no Estado de São Paulo, para que ele
eleja um Deputado Federal – são 70 Deputados Federais –, precisa de 600 mil votos, diferente dos Estados
menos populosos. Como vou explicar isto ao cidadão,
para divisão do distrito, em um plebiscito?
Nós somos favoráveis à consulta popular. Não
existe forma, não existe maneira de nós fazermos com
que a democracia se consolide, cada dia mais, sem que
o titular do poder, que é o cidadão e que recebe o nome
de povo, possa se manifestar. Agora, não existe forma
de nós enganarmos o cidadão. Enganar o cidadão – eu
não vou participar dessa farsa. Votarei contrariamente
ao plebiscito. Sou favorável à consulta, mas não que-
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ro uma consulta meia boca, uma consulta para inglês
ver, uma consulta para fazer-me rir. Isso eu não voto.
E continuo, antes do aparte, se V. Exª me permite, Sr. Presidente. Fazer um plebiscito para decidir
voto secreto ou aberto aqui, no Congresso Nacional?
Com todo o respeito, já existem propostas de emenda
à Constituição nesta Casa de há muito – uma delas
do Senador Paulo Paim – que acabam com a votação
secreta, que é uma excrescência. Não há melhor detergente do que a luz do sol. Temos que votar em aberto.
Isto é uma piada. Fazer um plebiscito para decidir que o cidadão fale sobre suplente de Senador? Já
existem nesta Casa propostas para modificar essa realidade. Aliás, eu participei de uma comissão especial
da reforma política, no início de 2011, presidida pelo
Senador Dornelles. Nessa comissão, nós discutimos
todos esses pontos. Agora, falta a tal da vontade política. Precisamos de mais vontade e de menos politicalha
no Congresso Nacional e também no Poder Executivo.
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador
Suplicy, depois ao Senador Moka e à Senadora Ana
Amélia, na ordem que eles pediram, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro
Senador Pedro Taques, V. Exª tem uma contribuição
de enorme relevância em temas como os que aborda
hoje, e tantos outros, especialmente na área jurídica. Mas eu quero ponderar que a Presidenta Dilma,
na verdade, colocou cinco pontos de sugestão, mas
abrindo inteiramente a todos nós para que venhamos
a considerá-los como próprios ou não. V. Exª coloca
que alguns pontos são muito relevantes na reforma
política: se vamos escolher o financiamento público
ou o financiamento privado, a convivência de um com
o outro. Como eu avalio, me parece adequado terminarmos o financiamento de pessoa jurídica, mas permanecer o financiamento de pessoa física, limitado a
uma soma de bom senso, e o financiamento público
coexistindo. V. Exª aqui nos fala da consulta sobre a
natureza do voto, se proporcional ou distrital. Eu sou
um pouco mais otimista do que V. Exª, acho que seria
perfeitamente possível explicarmos à população, aos
eleitores, a natureza do voto proporcional e do distrital
e, quem sabe, chegarmos a um sistema misto. Pois uma
pessoa com a qualidade de V. Exª – V. Exª é Senador e
tem um posto majoritário –, vamos supor, considerasse,
em algum momento da vida, ser Deputado Federal. Os
temas com que V. Exª lida, a abrangência, a sua experiência, o seu conhecimento, o tornam tipicamente
um representante do Estado do Mato Grosso, e não
apenas, digamos, de um distrito, da capital, digamos,
de Cuiabá. Eu verifico nas diversas pessoas com as
quais convivi que há muitos homens públicos como,
digamos, Ulysses Guimarães, que certamente era um
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representante muito além da cidade de São Paulo. Ele
era de todo o Estado, senão do Brasil. Então, tipicamente para citar V. Exª e Ulysses Guimarães como
representantes maiores. Mas também vejo qualidades
na representação distrital, por isso acho que, quem
sabe, um sistema misto, como ocorre em alguns países, pode ser bem explicado e aceito pela população.
Eu cito alguns exemplos. Acho que V. Exª tem razão
ao citar o projeto de Paulo Paim, do voto aberto. Isso
é algo que nós podemos liquidar mais rapidamente e,
quem sabe, colocar ali outro tema muito significativo.
Se for para escolher cinco temas, como a proposta do
chamado recall, que me parece muito relevante... Eu
próprio fui um dos que apresentaram, e tramita nesta
Casa projeto nessa direção. Mas eu acho que o diálogo
está sendo muito rico e eu acredito que as ponderações de V. Exª estão certamente sendo ouvidas pelo
Ministro da Justiça, pela Presidenta Dilma Rousseff.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Eu gostaria de lembrar a V. Exª, Senador Suplicy,
que Churchill, quando venceu a guerra, foi eleito por
um distrito.
Eu concedo um aparte ao Senador Moka e depois, à Senadora Ana Amélia.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Pedro Taques, eu, nessas manifestações, não
me lembro de ter visto nenhum cartaz pedindo reforma
política. Não vi. Eu gostaria de fazer um plebiscito. O
que a população gostaria que fosse resolvido nesse
momento. Pelo menos na pesquisa do Ibope, 40% da
insatisfação é relacionada a saúde, depois, educação
e outros temas. Senador, V. Exª está ocupando a tribuna, discutindo essa questão da reforma política, o
plebiscito. Eu acho, a impressão que tenho é de que,
com essa energia, podíamos estar debatendo os 10%
do orçamento bruto da União para financiar a saúde.
Eu penso isso. Não que não queira fazer a reforma
política ou que tenha alguma coisa contra o plebiscito,
mas eu gostaria de, neste momento, estar discutindo
exatamente aquilo que a população realmente foi às
ruas reivindicar: corrupção, financiamento de saúde,
recursos para educação. Ontem, nós demos realmente
uma resposta à sociedade ao colocarmos aqui 75%
dos royalties para educação e 25% para saúde. Essa
é uma resposta concreta. Agora, a reforma política, V.
Exª lembrou – e eu também participei – que, no início
do nosso mandato, fizemos um trabalho, uma discussão, encaminhamos todos os itens discutidos. E o que
virou aquilo? Na verdade, é uma decisão política fazer
essa reforma. E, aí, evidentemente, esses temas como
o voto distrital serão debatidos mais oportunamente.
Parece-me que nós não temos tempo adequado para
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isso e parece-me também não ser essa a prioridade
do que ficou demonstrado na grande insatisfação da
população nas últimas semanas. Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Moka.
Concedo o aparte à Senadora Ana Amélia, digna
representante dos gaúchos.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Taques, eu comecei hoje, no início da
sessão, falando do mesmo tema. E eu queria cumprimentá-lo porque, quanto mais falamos sobre ele,
talvez mais luzes coloquemos nesse cenário tão turbulento que estamos vivendo hoje, confundindo prioridades. A questão é prioridade. Agora mesmo V. Exª
trata aí da questão do voto secreto. O Senador Paim
e vários Senadores são autores de um projeto que foi
aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça
e que acaba com o voto secreto para todas as votações. Portanto, já está resolvido um dos itens dessa
matéria. O financiamento público de campanha é uma
questão muito delicada para uma população que foi às
ruas para protestar falando do padrão Fifa. Nós não
temos padrão Fifa de saúde, de educação e de tantas
outras. Portanto, pegar o dinheiro que poderia ir para
a saúde e para a educação, se não aceitaram colocar
em estádios de futebol, futebol que é uma das paixões
nacionais, imagine colocar naquilo a que o brasileiro
tem uma restrição, que é a atividade política. Então, é
nesse aspecto. Penso que o que foi feito em matéria de
redução dos custos de campanha eleitoral, acabando
com camiseta, com chaveirinho, com showmício, hoje
se pode cortar mais gastos ainda e fazer uma campanha muito mais modesta, muito mais adequada às
necessidades do País. Cumprimentar V. Exª, e, como
V. Exª, também acho que plebiscito não é a panaceia
para os nossos males, não é o remédio para os males...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... do Brasil,
que estão direcionados a outras questões, que são saúde, educação e um combate à corrupção mais vigilantemente eficiente. Muito obrigada, Senador, e parabéns.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Mais do que
esses temas – e veja que nós todos somos favoráveis
à consulta popular; somos favoráveis à participação do
cidadão nas decisões mais importantes do Estado –;
agora, farsa, não dá para compactuar com isso.
Nós poderíamos discutir, por exemplo, 39 ministérios. Será que a maior pessoa jurídica do mundo tem
39 diretorias? Será que os países com 300 milhões
de habitantes; a China, com mais de 1 bilhão de habi-
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tantes, tem 39 ministérios? Isso precisa ser debatido
por nós, muito mais do que debatermos dois tópicos
aqui como perfumaria. Isso aqui é perfumaria, é querer
enganar o cidadão.
E, ressalto, sou absolutamente favorável à consulta popular; o cidadão deve, sim, adonar-se do que lhe
pertence, mas nós não podemos enganar o cidadão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convido o Senador Ataídes para assumir a Presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Paim,
pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Ataídes, a Presidenta Dilma propôs cinco temas
para o plebiscito, na linha da reforma política e daquilo
que se ouve nas ruas. Entre eles, está o fim do voto
secreto no Congresso Nacional para todas as decisões
no Parlamento.
Ora, Sr. Presidente, até um tempo atrás, diziam
que a Presidenta não queria o fim do voto secreto. Eu
trato desse tema há exatamente 25 anos. Na Assembleia Nacional Constituinte, propus o fim do voto secreto
e fui derrotado. Como Deputado Federal, apresentei a
proposta do fim do voto secreto e fui derrotado, porque
me diziam que, principalmente no veto, a pressão do
Executivo era muito grande sobre os Parlamentares.
Apresentei aqui, no Senado, a PEC nº 50, que também
não foi aprovada. O alegado foi o mesmo: o Executivo
é contra. Voltei à carga, apresentei a Emenda nº 20,
propondo o fim do voto secreto no Parlamento.
Estávamos com certa dificuldade, mas, a partir
do momento em que a Presidenta Dilma coloca entre
os cinco pontos a prioridade pelo fim do voto secreto,
ela sinaliza para a sociedade e para a sua base que
ela também entende que o Parlamento, Senador Sérgio Souza, V. Exª que foi o brilhante Relator da matéria, também não concorda mais com o voto secreto.
Isso é bom, isso é bom para todos. É bom para a Presidenta, é bom para a democracia, é bom para este
Parlamento, que não votará mais nada secretamente.
Como é bom, Sérgio Souza, ouvir, hoje pela manhã, o
seu relatório na CCJ, onde V. Exª, com muita competência, conseguiu a aprovação, por unanimidade, da
PEC nº 20, que apresentei em 2003 e da qual V. Exª
assumiu a relatoria.
Sr. Presidente, num livro de memórias que escrevi
há dez anos, O Rufar dos Tambores, p. 55, eu dizia:
“O voto secreto no Congresso é como as meias ver-
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dades. É, na verdade, um absurdo o Parlamentar não
assumir suas posições publicamente, seja qual for. Não
podemos fazer de conta que é possível dizer uma coisa e, no voto secreto, fazer outra. É inadmissível”. Até
uso aquela velha frase: “É como dar uma de avestruz,
bota a cabeça na areia para ver a tempestade passar”.
Sr. Presidente, ao longo desses meus anos no
Parlamento, sinto que, graças a esse grande movimento
das ruas, vamos chegar a um momento, eu diria, para
mim, de mais transparência absoluta, porque só a palavra “secreto” lembra para mim os porões da ditadura.
No Estado democrático de direito, nós termos receio
de votar abertamente, seja num veto, seja na cassação
de um mandato, seja na escolha de uma autoridade,
não tem lógica, Sr. Presidente. Eu não consigo, confesso, tanto que, em todas as votações secretas que
tivemos aqui, eu abri meu voto e assumi todas as minhas responsabilidades. A imprensa me pedia: “Paim,
você é contra o voto secreto. Como é que você votou,
então?” E eu dizia como votei. Agora, a imprensa, assim mesmo, tem todo o direito de duvidar se eu, efetivamente, estava falando a verdade, porque o voto é
secreto! Vamos pegar o exemplo da última eleição da
Mesa. O Senador Pedro Taques recebeu, oficialmente,
19 votos. Mas, na pesquisa feita, dava que ele tinha
em torno de 30 votos. Então, alguma coisa está errada.
Nesse período em que estou no Parlamento –
vou passar em seguida para V. Exª –, já apreciei mais
de cinco mil vetos. Perguntem-me, porque dizem: “Ah,
mas a pressão do Executivo no Parlamentar é muito
grande”. Sabem quantos vetos eu consegui derrubar?
Nenhum. Cinco mil votações, e, nas cinco mil votações,
a ampla maioria, aprovada por unanimidade, na hora
do veto, todas são mantidas. Alguém está mentindo.
Então, a tal de pressão é um engodo; a pressão é das
ruas. Aí eu quero ver mesmo quem é quem. Quando
você colocar em votação uma matéria que tem um apelo popular, eu quero ver como é que o meu amiguinho
vai votar? Amiguinho, que eu digo, porque nós somos
todos aqui colegas de Parlamento. Como cada um vai
votar? Aí é diferente. A transparência, o compromisso é com a verdade, somente com a verdade. Eu não
consigo acreditar, em hipótese nenhuma, que alguém
tenha medo da pressão de Pedro, de Paulo e de João.
Agora, a pressão das ruas, com isso todos têm que se
preocupar mesmo, porque essa é a pressão verdadeira.
Senador Sérgio Souza, V. Exª que foi o Relator
da matéria, articulou, conversou, dialogou em nome
do seu Partido, o PMDB, e convenceu todos de que
era hora da transparência absoluta.
Com orgulho, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Paim. Há um movimento nas redes
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sociais, que se chama nas ruas “contra a corrupção”.
Movimento já bastante antigo, não é de agora. Inclusive
se encampou nesse movimento aquele projeto sobre
ética, cidadania, moral nos ensinos fundamental e médio. No 7 de setembro do ano passado, de 2012, fizeram um movimento no Brasil inteiro. Esse movimento
nas ruas, me mandou uma mensagem no Twitter agora
há pouco, dizendo assim: “Até que enfim!” Eu disse:
“Antes tarde do que nunca”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Mas
talvez seja o momento. Chegou o momento de nós
fazermos aquelas mudanças que normalmente não
tínhamos coragem de fazer, porque, de fato, é como
V. Exª tem dito: as forças vêm das ruas. E eu estou já
aqui com o requerimento pronto, vou conversar com
o Líder Eunício Oliveira, com o Líder Eduardo Braga,
daqui a pouco; o Líder Rollemberg já diz aqui que quer
assinar, para nós quebrarmos o interstício e criarmos o
calendário especial para votação, ainda esta semana,
dessa proposta de emenda constitucional, que é importante para o Brasil e para os brasileiros. Parabéns
a V. Exª por essa iniciativa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns
a V. Exª, Senador Sérgio Souza, porque eu conversei
com V. Exª ontem. V. Exª disse: “Paim, meu relatório
está prontinho, vou conversar com o Senador Vital do
Rêgo”. Conversou, articulou e hoje nós votamos.
Senador Rodrigo Rollemberg, faço questão do
seu aparte. V. Exª é um daqueles Senadores que sempre incentivou que essa matéria fosse votada o mais
rápido possível.
Então, o aparte de V. Exª é uma satisfação para
este Senador.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Paulo Paim, eu quero cumprimentar V. Exª e
o Senador Sérgio Souza, Relator dessa matéria. Eu
entendo que essa é uma matéria da maior importância
e fico muito feliz. V. Exª é testemunha de que, desde o
início do meu mandato, aqui, como Senador, tenho defendido a aprovação do voto aberto em todas as suas
modalidades. V. Exª protagonizou um debate comigo
aqui – em que V. Exª foi brilhante, inclusive – ao alertar para o fato de que, quando se criou o voto aberto,
se justificava que era para proteger o Parlamentar da
pressão do Poder Executivo. Mas, ao longo dos anos,
o que percebemos é que praticamente nenhum veto
foi derrubado. E, hoje, mais do que nunca, a população
quer transparência; os Ministros do Supremo Tribunal
Federal votam com a sessão transmitida ao vivo. Portanto, não há sentido algum em termos o voto secreto.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
É muito importante que a população saiba como o seu
representante está votando. E quero registrar que, das
três propostas que defendi como prioridade do que seria uma reforma política, porque dialogavam, sim, com
o desejo das ruas, uma foi a PEC da Ficha Limpa, que
aprovamos ontem, adotando os critérios da ficha limpa
para todo ingresso no serviço público. Já a havíamos
aprovado semana passada na Lei Geral de Concursos
para Administração Pública Federal, da qual fui Relator. Aprovamos, na Comissão de constituição e Justiça,
hoje, a adoção do voto aberto. Nesse sentido, quero e
vou assinar, em seguida, o requerimento de urgência
para a quebra de interstício para que possamos apreciar, hoje, essa matéria da maior importância. Também
registro que hoje foi lido o relatório do Senador Lindbergh à proposta de emenda constitucional de minha
autoria, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, de 1,3 milhão para 500 mil
assinaturas, adotando-se os mesmos critérios para a
criação de partidos políticos. E o Senador Lindbergh,
por meio de uma emenda, também está permitindo a
assinatura digital, com certificação digital, o que entendo
ser um novo avanço. Até porque, como ele lembrou, é
mais fácil conferir uma assinatura digital do que a própria assinatura manual. É claro que nós temos que nos
cercar de todos os cuidados para evitar fakes e evitar
que haja assinaturas falsas. Mas o que é fundamental é ampliar os instrumentos de participação popular.
Essa matéria de autoria de V. Exª, que é correlata à
de outros Senadores – a de V. Exª é a primeira –, é da
maior importância. Em nome da Liderança do Partido
Socialista Brasileiro – isto está na decisão da Comissão Executiva Nacional, tirada em Recife, na noite de
segunda-feira –, nós damos todo o apoio para que,
imediatamente, quebrando os interstícios, o Senado
possa apreciar e aprovar a proposta de voto aberto,
de fim do voto secreto em todas as votações.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Rollemberg. Dou testemunho aqui
da sua luta pelo fim do voto secreto.
Antes de passar ao Senador Capiberibe, só quero dar um dado. O Alô Senado fez uma pesquisa junto
à população – milhares e milhares de pessoas entraram – e o resultado foi 98,9% a favor do fim do voto
secreto. Eu coloquei ontem à noite, na minha página,
e entraram em torno de 3.600 pessoas até hoje pela
manhã: 100% a favor do fim do voto secreto.
Senador Capiberibe. Depois, o Senador Cristovam e o Senador Moka.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Não
existe democracia sem pressão popular e a sociedade
brasileira é uma sociedade que resiste às mudanças,
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até porque as suas elites políticas resistem tenazmente
às mudanças. Mas há uma hora que, ou a gente muda,
ou mudam a gente. Eu acho que nós estamos vivendo
essa hora no Brasil. A democracia no País se aprofundou e nós temos que estar atentos a essa necessidade
de mudanças. Veja que este País, infelizmente, foi um
país organizado por poucos e para poucos. A República brasileira, proclamada em 1889, na sua primeira
Constituição, eliminou o direito de voto ao analfabeto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Boa lembrança.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Ora,
imaginem, no final do século XIX, o índice de analfabetismo no País deveria chegar em torno de 95%. Na
verdade, o País foi organizado por menos de 2%, até
porque as mulheres passaram a ter direito ao voto em
1932 e os analfabetos, em 1985. Hoje, nós ainda temos
em torno de 12,5% de analfabetos no País. Ora, com
esse contingente fora, excluído da participação política,
o poder foi organizado por poucos e que resistem a
essas mudanças. Mas, para aprofundar a democracia,
nós vamos ter que ceder. Repito, nós aqui tratamos vários temas, de forma aberta, acompanhados pela TV
Senado, pela Rádio Senado, mas, na hora de votar,
impede-se a sociedade de saber como nós votamos.
Isso não tem sentido. A pesquisa que V. Exª acaba de
anunciar demonstra claramente que a sociedade exige...
(Interrupção do som)
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Eu
solicitaria à Presidência que coloque em pauta, imediatamente, a proposta de lei do Senador Paulo Paim,
para que a gente, rapidamente, decida aqui e mande
para a Câmara, dando resposta a essa aspiração de
mudança da sociedade brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Capiberibe. Eu tinha certeza absoluta de que
a sua posição não seria outra.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Paim, essa é uma daquelas brigas o senhor
agarra, leva adiante, e a história mostra que o senhor
tinha razão. Eu não entendo como a gente demorou
tanto nisso. Senador Paim, cada vez que eu dou o
meu voto secreto, porque a Constituição assim obriga,
sinto-me cometendo um ato de corrupção, roubando
do povo o direito de saber como eu, que sou seu representante, voto. Isso me encabula muito! Se eu fosse de me confessar aos padres, toda vez em que eu
fosse me confessar, eu diria: padre, ontem eu votei
secretamente. E eu não tenho esse direito, porque eu
represento o povo, e o povo tem o direito de saber como
eu voto. E aí eu estou com o senhor: todos os tipos de
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voto. Não temos que escolher nenhum que deva ser
secreto. Se, amanhã, eu não puder votar abertamente
diante de um veto, por exemplo, do Presidente, ou eu
sou covarde em não querer ficar mal com o Presidente da época, e não mereço o mandato, ou eu estou
querendo votar contra o Presidente só porque foi ele
que mandou aquele veto, e por isso eu não mereço
estar aqui também. Por isso, o senhor vai me livrar de
um constrangimento grande, quando o seu projeto for
aprovado. O constrangimento de quem vai poder votar
com a cara diante do povo que me elegeu. Alguém que
vai sentir-se votando sem estar cometendo um ato...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –...
que vai poder votar sem cometer um ato de corrupção
ideológica e sem cometer um pecado. Muito obrigado,
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Cristovam.
Senador Waldemir Moka, se V. Exª quiser usar
a palavra só para concluir, eu encerro. Os apartes de
todos os Senadores foram mais brilhantes que o meu
pronunciamento.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu
vou ser muito objetivo. Eu acho que uma boa forma
de exercitar o voto aberto é colocar o seu projeto. E
aí quem é favor e quem for contra vai dizer por que é
contra. Eu acho que essa é a melhor forma. O que é
preciso é colocar o projeto para ser votado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Waldemir Moka, V. Exª fez o fechamento do meu pronunciamento.
Eu agradeço a tolerância do Presidente, Senador
Renan Calheiros, e tenho certeza, pela sua fala já no
dia de ontem, de que as possibilidades da votação da
PEC nº 20, aprovada hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça, são reais para que a gente possa anunciar...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... ao País
que, no Congresso brasileiro, não se vota mais secretamente, como não se vota mais aqui, no DF, secretamente; como não se vota mais secretamente no Rio
Grande do Sul; como não se vota mais secretamente
em São Paulo; como não se vota mais secretamente
no Paraná; como não se vota mais – eu diria – em 60%
nas câmaras de vereadores do País.
O momento é este. Uma vez aprovando aqui, na
Casa – e tenho certeza de que vamos aprovar –, não
há necessidade de essa questão entrar na consulta
popular, seja como referendo, seja como plebiscito.
Até porque todas as pesquisas – e nós temos aqui
os números, os dados – mostram que, praticamente,
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100% do povo brasileiro não admite voto secreto no
Parlamento.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... Sr. Presidente, (Fora do microfone.), peço que considere, na
íntegra, o meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a presidenta Dilma Rousseff propôs cinco
temas para o plebiscito sobre a reforma política.
Entre eles está o fim do voto secreto no Congresso
Nacional para todas as decisões dos parlamentares.
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 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 Constituinte.
Está registrado no meu livro de memórias “O
rufar dos tambores”, página 55. 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 eu cumpri quatro mandatos de
deputado federal, e, estou no segundo mandato de
senador da República.
Apresentei proposta na Câmara e depois no Senado. Agora, no inicio de 2013, reapresentei novamente
até por que as outras foram, infelizmente, ou votadas
e não aprovadas, e ou arquivadas.
Ontem à noite, o senador Sérgio Souza, relator
da PEC 20 de 2013, de minha autoria, que prevê votações abertas em todas as situações no Senado e na
Câmara, falou aqui no Plenário que o seu relatório na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é favorável
a aprovação da proposta. Faço um apelo ao presidente
da CCJ, senador Vital do Rego: coloque em votação a
PEC 20/2013. A voz das ruas exige o fim do voto secreto no Congresso Nacional em todas as situações.
Postei ontem à noite, no twitter e no facebook,
mensagem sobre esse tema. Hoje pela manhã houve
um tuitaço, “rachi tégui”. Pelo Fim do Voto Secreto no
Congresso, “rachi tégui” PEC 20 Já – Não há contra,
todos são favoráveis nas redes sociais.
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Sr. Presidente, o voto aberto, em todas as situações, na Câmara e no Senado Federal, representa o
aprimoramento da democracia brasileira. Alguém tem
dúvida sobre isso? Eu creio que não. Então, qual é o
problema, qual é o impasse?
Será que nos falta coragem para assumirmos
de peito aberto as nossas posições perante a opinião
pública?
Já fiz várias reflexões aqui, os senhores e as
senhoras são testemunhas. E vou fazer novamente,
é justo.
Recebo mais de mil mensagens por dia. Quando
eu vou ao Rio Grande do Sul os meus conterrâneos
me perguntam: “Me diz aí Paim”, a quem interessa o
voto secreto no Congresso Nacional? Quem tem medo
do voto aberto? Quando o Congresso vai acabar com
votações secretas? Mas, e o voto aberto não é um
instrumento da transparência e da verdade?
Essas indagações, senhor Presidente, eu ouço
diariamente há muitos anos. E com razão, Srªs e Srs.
Senadores.
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 ainda 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 legislativas 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, indicações, cassações.
Eu lembro aqui, mais uma vez, nos Estados Unidos ocorreu o processo de impeachment do então
presidente democrata Bill Clinton. Ele foi absolvido,
inclusive com votos de republicanos.
Quando eleitos, recebemos uma procuração lavrada da população. Há, portanto, uma cumplicidade
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 conterrâneos, pois, se fomos eleitos, foi por escolha deles. Única
e exclusivamente deles, dos eleitores.
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Sr. Presidente, quantas vezes derrubamos vetos
presidenciais a projetos de lei que já haviam sido debatidos 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 votados, nenhum foi rejeitado.
Quando o veto é aceito pelos parlamentares, o
que havia sido apalavrado lá atrás cai por terra, desmoronando feito castelo de cartas.
E a sociedade fica com a impressão de que o
Congresso não é um espaço sério, que legitimamente 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? Qual dos
parlamentares mudou de ideia, será que foi o meu?”
Respeito, mas não concordo com a argumentação de que esse tipo de procedimento é para proteger
o parlamentar contra possíveis represálias.
Pelo contrário, o voto secreto permite que acusações sejam feitas a bel-prazer, gerando disputas
desleais entre forças políticas, pois ninguém sabe e
nunca saberá do voto que foi dado.
No Executivo e no Legislativo não existe voto
secreto. As decisões do STF são tomadas ao vivo,
transmitidas pela TV.
A Presidência da República veta um projeto e
tem que justificar por que vetou.
Ou seja, ela assume publicamente a sua posição.
Já os deputados e senadores não têm que explicar
nada pra ninguém.
Ficam numa posição cômoda, “deitado nos pelegos”, como dizem os gaúchos, na camuflagem do
voto secreto.
Perdoe-me quem não concordar. Mas o voto secreto é um instrumento de ditadura, de Estado positivista, centralizador, feudal, que trata o Poder Legislativo como fachada, como mera hospedaria de seus
desejos e decisões.
Creio que urge a pergunta: o Congresso Nacional
é independente, atua, age com autonomia? A votação
aberta em todas as situações e instâncias no Parlamento brasileiro é fundamental para sua autoafirmação
é um grande passo para o aprimoramento da democracia brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa considerará, na íntegra, na
forma do Regimento, o pronunciamento do Senador
Paulo Paim.
Eu concedo a palavra, como Líder, ao Senador
Inácio Arruda, e, logo em seguida, nós começaremos
a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero fazer menção breve a um assunto que já tratei
na sessão do Congresso, na sessão da Comissão de
Desenvolvimento Regional e, também, na Comissão
Conjunta do Mercosul. Considero que o Plenário do
Senado não pode se omitir também em relação a esse
episódio. Inclusive, requerimento de minha autoria foi
entregue à Mesa com este sentido: uma posição do
Senado brasileiro referente ao episódio vivido pelo
Presidente da Bolívia.
Foi negado ao Presidente da Bolívia que ele pudesse pousar, numa parada previamente estabelecida,
em Lisboa. Negado esse pedido, foi solicitado pousar na
Espanha, foi negado. Foi negado que ele sobrevoasse
o espaço aéreo da França e negado pouso na Itália.
É algo perigoso. Tão perigoso que ele teve que fazer
um pouso de emergência em Viena. Aliás, o acordo
internacional que protege os presidentes é o Acordo de
Viena. E ele teve que fazer um pouso de emergência,
porque senão o avião cairia, por falta de combustível.
Qual a razão? Todos esses países ofereceram
uma desculpa, sem sustentação, de que se tratava de
razões técnicas. Então, por razões técnicas, podiam
deixar o avião do Presidente cair? Algo absolutamente
absurdo, inaceitável e que merece um posicionamento
nosso, inevitavelmente. O Senado não pode se omitir. O
Parlamento brasileiro não pode se omitir, em absoluto.
É algo vexatório nações com a tradição de Portugal,
Espanha, Itália e França se submeterem a um papel
desse tipo. Porque a mídia internacional anuncia que
se suspeita, ou havia a suspeita, de que Evo pudesse
estar conduzindo Edward Snowden, o foragido americano que vazou informações da agência de inteligência americana, denunciando que os Estados Unidos,
através das suas agências, e usando instrumentos
como esses que nós usamos aqui, do Facebook, do
Twitter, Google e outros, vigiam milhões de pessoas
no mundo: na Europa, na América do Sul, em todo lugar do mundo, e, particularmente, no seu próprio País.
Por isso, Evo foi quase que assassinado no ar, se não
tivesse tido que fazer esse pouso de emergência na
capital da Áustria.
É algo, evidentemente, lastimável que nós temos
que registrar num dia de trabalho intenso, mas nós não
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poderíamos deixar de fazê-lo. Acho que é muito importante a manifestação dos Líderes da nossa Casa,
independente da posição político-ideológica, porque
não é uma questão político-ideológica. Não se pode
aceitar que um presidente, primeiro mandatário da nação, seja submetido a esse terrorismo internacional.
Porque isso é um ato de terror internacional contra
um mandatário legitimamente eleito, respaldado pelo
seu povo e colocado como alvo de uma agressão. E,
segundo, se um país qualquer quiser dar asilo político a Snowden, o fará legitimamente, o que não era o
caso. Mas a suspeita levou a essa situação trágica a
que nós assistimos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me V. Exª solidarizar-me com o seu apelo de solidariedade ao Presidente Evo Morales pelo episódio.
Os meus cumprimentos a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC DO B – CE)
– Não é possível, mas, em seguida, V. Exª pode ser
pronunciar.
Então, Sr. Presidente, é um episódio ocorrido num
dia tão bom como este que estamos vivendo – daqui a
pouco vamos votar a questão do ECAD, há a presença
de artistas do Brasil inteiro, os maiores ídolos da músi-
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ca popular brasileira estiveram há pouco na Presidência do Senado Federal –, mas eu não poderia deixar
de fazer esse registro. Vamos votar, sim, a questão
do ECAD, mas vamos registrar a nossa posição, com
veemência, de não aceitar esse tipo de intolerância
praticada internacionalmente. Acho que isso nós não
podemos aceitar de maneira alguma!
O nosso plenário está cheio. São operários dos
Correios, são trabalhadores, gente do povo, são defensores públicos. Há pouco nós estivemos com eles
aqui, no Plenário da Câmara Federal, todos acompanharam esta situação. E senhores trabalhadores, estudantes, jovens, brasileiros, nós não podemos aceitar
isso, porque, se aceitarmos, amanhã será conosco, e
ninguém vai falar em nossa defesa.
Então, quero agradecer, Sr. Presidente, de ter
tido a oportunidade de falar neste momento. E, não
podendo dar o aparte, eu quero dizer que os Líderes
que aqui estão, Wellington, Rollemberg e tantos outros,
também desejam se manifestar e V. Exª poderá já dar a
palavra para essas grandes Lideranças que aqui estão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na esteira deste propósito que alimenta a sua conduta neste
momento importante para o País, procurando deliberar
sobre matéria de grande importância até mesmo para
a recuperação do conceito desta instituição, eu solicito
a V. Exª a inclusão na pauta dos próximos dias – quem
sabe, já na próxima semana – da proposta de emenda
constitucional que extingue o chamado foro privilegiado.
É, sem sombra de dúvida, restabelecer aquele conceito
de que somos todos iguais perante a lei.
Há, evidentemente, um grande desgaste para o
Parlamento a existência dessa prerrogativa que, de
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certa forma, coloca os Parlamentares, os detentores
de mandatos como privilegiados numa sociedade tão
desigual como a nossa.
Eu creio que seria um avanço importante a deliberação dessa matéria, a aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional que extingue o foro privilegiado.
Eu peço a V. Exª prioridade para esse tema, Sr.
Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Wellington
Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
meu companheiro Senador Inácio Arruda estava falando pela Liderança, eu não pude fazer um aparte.
Agora quero apenas confirmar a posição, pela
Liderança do Partido dos Trabalhadores, também de
indignação a esse episódio ocorrido em relação ao
Presidente Evo Morales e constrangedor para todas
as lideranças do mundo.
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Eu queria, apenas, fazer esse registro e associar-me a um requerimento de solidariedade que está
sendo encaminhado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, em
nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, nós
queremos manifestar o nosso repúdio a essa atitude,
entendendo que ela é um desrespeito à América Latina, é um desrespeito a um Estado democraticamente
constituído, e nós não podemos admitir isso.
Nós também assinaremos a manifestação proposta pelo Senador Inácio Arruda em nome do Partido
Socialista Brasileiro. Acho que a Senadora Lídice da
Mata já o fez em nome da Liderança e de toda a Bancada do Partido Socialista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero, em primeiríssimo lugar, comunicar ao Senador Alvaro Dias, que nos pede preferência
para votarmos a Proposta de Emenda à Constituição
que extingue o foro especial, o foro privilegiado, que
nós tomaremos as providências necessárias; conversaremos com os Líderes partidários para colocarmos
essa importantíssima matéria, Senador Alvaro Dias,
na Ordem do Dia. Algumas propostas de emenda à
Constituição tramitam nesta Casa, mas, fundamentalmente, nesse sentido, essa Proposta de Emenda à
Constituição foi subscrita, em primeiro lugar, por V. Exª.
Nós tomaremos as providências para, ouvindo
os Líderes partidários, colocarmos essa matéria na
Ordem do Dia.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Sérgio Souza, há pouco – V. Exª
ainda não tinha chegado para presidir a sessão –, colocou que a Proposta de Emenda à Constituição que
institui o voto aberto foi aprovada hoje na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania com todo o apoio
do eminente Presidente, Senador Vital do Rêgo, como,
aliás, tem sido a prática daquele Senador. Eu consulto
a V. Exª se há entendimento entre os Líderes para apreciarmos esta matéria, da maior importância, ainda hoje.
Entendo que nós estamos votando um conjunto
de matérias de interesse e fruto de reivindicações da
população brasileira. Mas, talvez esta seja a proposta
que mais se aproxime do sentimento das ruas: acabar
com o voto secreto e permitir que todos os eleitores

Julho de 2013

do País possam conhecer plenamente como votam os
seus representantes nesta Casa.
Eu ontem disse desta tribuna, Sr. Presidente, que
era absolutamente desnecessário – até chamou a atenção e pareceu estranho – que, na proposta vinda da
Presidência da República, esse fosse um dos temas
sugeridos para o plebiscito. Eu tive a oportunidade de
dizer e repito agora: se há um tema que não precisa
consultar a população, porque todos aqui sabem qual
é a opinião da população, é o fim do voto secreto. A
população, na sua esmagadora maioria, quer acabar
com o voto secreto e quer saber, com plenitude, com
transparência e de forma cristalina como votam os seus
representantes no Congresso Nacional.
Portanto, em nome da Liderança do PSB, mais
uma vez, faço apelo a V. Exª, para que possamos apreciar, ainda hoje, a PEC que acaba com o voto secreto
e institui o voto aberto no Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que esta
proposta que nos faz agora o Senador Rodrigo Rollemberg é muito bem recebida – ontem até nós tivemos
a oportunidade de conversar um pouquinho sobre ela
–, é a extensão do voto aberto, que é uma proposta
do Senador Paulo Paim.
Como todos sabem, o Senado Federal já votou
o voto aberto, uma proposta do Senador Alvaro Dias.
Essa Proposta de Emenda à Constituição está na Câmara dos Deputados, já foi votada na Comissão de
Constituição e Justiça; será brevemente votada pelo
Plenário da Câmara. E hoje a Comissão de Constituição
e Justiça votou a extensão do voto aberto para todas
as modalidades de voto secreto, todas, sem exceção.
Quero cumprimentar o Senador Paim e dizer ao
Senador Rodrigo Rollemberg que nós vamos tomar
todas as providências regimentais (...)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – (...) para que esta matéria conste da
Ordem do Dia.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
eu, na mesma linha, o Bloco União e Força, o PTB e
dos demais partidos também a apóiam.
O Senador Paim, mais uma vez, brilhante, está
pensando no bem do nosso Parlamento, no bem do País
– todo mundo tem de mostrar como está votando aqui.
Nós também apoiamos integralmente essa proposta colocada pelo nobre Senador Paulo Paim.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, é só para manifestar a V. Exª (...)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, antes de qualquer coisa, eu queria cumprimentar V. Exª, que hoje
votou na Comissão de Constituição e Justiça, conduzindo esse processo de votação, 13 importantíssimas
matérias; dentre elas, essa proposta do ECAD, que
cria regras de arrecadação e de distribuição dos recursos do ECAD dentro de um processo de absoluta
transparência.
Essa é uma atividade privada, mas é importante
que, no aprimoramento institucional, nós possamos criar
regras para garantir a transparência que os próprios
artistas cobram que se tenha no processo.
Parabéns a V. Exª!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu agradeço a
manifestação de V. Exª e quero dividir esse gesto com
todos os companheiros da Comissão de Constituição
e Justiça.
Foram cinco horas e meia, numa das mais longas
reuniões ordinárias da Comissão de Constituição e Justiça. Nós votamos 13 matérias para dar sustentação
a essa pauta especialíssima que V. Exª está fazendo
no Plenário, na Mesa.
Podemos trazer novas e importantes matérias
como essa da questão dos direitos autorais, em que
muda efetivamente todo o panorama dos direitos autorais no Brasil, dando eficácia, transparência e responsabilidade a todos os atores nesse processo, valorizando efetivamente quem produz e quem trabalha
para a cultura nacional.
Por isso, Sr. Presidente, essas matérias já estão
prontas para que V. Exª possa, dentro do entendimento que vem fazendo na Mesa, pautar com a mesma
celeridade com que vem pautando as outras matérias.
A última, Sr. Presidente, foi essa do Senador
Sérgio Souza, que relatou com muita propriedade a
extensão do voto secreto, uma proposta há 25 anos trabalhada pelo Senador Paulo Paim e que teve hoje, efetivamente, o acolhimento da Comissão de Constituição
e Justiça e a aprovação unânime daquele Colegiado.
O Senador Sérgio Souza fez um trabalho importante. Analisou os aspectos jurídicos e constitucionais
da matéria e entendeu que era hora de darmos uma
resposta importante ao Brasil com relação ao voto
secreto. E ela está pronta e acabada para vir ao Plenário. É a contribuição importante que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania oferece ao Brasil
neste momento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer um apelo a todos os Líderes – já tomei assinatura
da maioria deles – para que apóiem o calendário especial, a quebra do interstício, para votarmos a Proposta
de Emenda à Constituição nº 20, que extingue do cenário do Congresso Nacional o voto secreto.
Vinte e cinco anos pós Constituição democrática, Constituição cidadã, não cabe mais voto secreto.
Acho que a democracia é imperiosa, hoje, no País, e
o cidadão faz o controle do seu representante através
da sua opinião nas redes sociais – ele está cuidando.
É muito ruim para o Congresso Nacional essa
imagem de que nós precisamos ainda votar determinados assuntos secretamente.
É o apelo que eu faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª e, mais uma vez,
coloco para a Casa que nós já votamos o fim do voto
secreto aqui. Essa matéria foi para a Câmara, foi votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara;
será brevemente votada no Plenário da Câmara dos
Deputados. Hoje, em boa hora, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou uma proposta do
Senador Paulo Paim que estende a extinção do voto
secreto para todas as modalidades de voto existente
hoje no nosso sistema jurídico.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora
do microfone.) – Teremos prazer em ser o relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar
a presença do nosso cantor e compositor Raimundo
Fagner, que trata conosco de resolvermos também uma
pendência, que é a PEC da Música, que acabamos de
tratar do assunto na sala da Presidência, com artistas
do Brasil inteiro. É uma matéria que já foi objeto de
discussão pelo Plenário do Senado.
Concito também os meus colegas a examinarem
essa importante emenda constitucional, cujo debate
V. Exª acabou de acompanhar, a PEC da Música, que
está nas mãos de V. Exª; já tramitou nas comissões e
agora resta a discussão e votação aqui pelo Plenário
do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador, eu quero, antes de passar a
Presidência para o Senador Jorge Viana, dizer que há
um requerimento sobre a Mesa e que há um acordo
feito com alguns Líderes que estavam presentes no
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sentido de que nós possamos votar, Senador Vital do
Rêgo, a urgência para apreciarmos o projeto do ECAD.
Nós conversamos bastante. O Senador Aloysio
Nunes Ferreira colaborou muito para que nós construíssemos essa convergência. Como todos sabem,
o Regimento e a praxe parlamentar não nos permitem votar uma matéria no mesmo dia em que se vota
a urgência, a não ser que haja o apoio unânime dos
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Líderes partidários. Esse é um mecanismo que existe
para a defesa da Minoria.
Hoje nós evoluímos e vamos, exatamente, apreciar essa matéria às 19h30. Foi o prazo que concordamos para apreciar essa proposta do ECAD.
Portanto, submeto à deliberação da Casa o requerimento de urgência.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a urgência.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Há, sobre a mesa, matérias que apreciam a indicação de autoridades. Como temos quórum e como já
havia sido anunciado pelo Presidente Renan, poderíamos, então, vencer uma extensa agenda que temos
com a aprovação das indicações de autoridades.
Mensagem nº 30, de 2013, escolha de Chefe de
missão diplomática.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 30, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 30, de 2013 (nº 178/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. CARLOS EDUARDO SETTE
CAMARA DA FONSECA COSTA, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Comunidade das Bahamas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. (Parecer
nº 637, de 2013–CRE)
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do parecer.(Pausa)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem…
Eu vou abrir o painel. A Presidência vai abrir o
painel, e as Srªs e os Srs. Senadores podem votar a
indicação do Sr. Ministro de Primeira Classe Carlos
Eduardo Sette para assumir e desempenhar a função
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das
Bahamas.
Srªs e Srs. Senadores que se encontram nos
gabinetes, estamos tendo votação nominal no plenário.

Quinta-feira 4

42279

Peço que os Senadores e as Senadoras, por
favor, votem.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aproveito para registrar, como já fez o Senador
Inácio Arruda, a presença, aqui no plenário, de Raimundo Fagner, essa figura querida, extraordinária, um
brasileiro dos bons que eu tenho o privilégio de ter como
amigo. Ele está aí na batalha pela PEC da música.
E hoje temos aqui um calendário a ser estabelecido para a apreciação dessa matéria que é fundamental para toda s classe artística do País.
Só quem não é amigo do Fagner é o Aécio, que
está ali. Senador Aécio, não é amigo porque é irmão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, o Senador e Líder Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria convidar as Srªs e os Srs. Senadores que estão
nos gabinetes e em outras localizações. Nós temos
hoje uma quantidade de autoridades para apreciar, e
eu creio que, como são embaixadores, enfim, membros
dos Poderes que passam pelo Senado, já passaram
pelas Comissões, eu acredito que a presença de todos
aqui nos permite uma votação mais célere. Então, eu
queria fazer esse apelo à nossa Bancada, aos demais
Líderes, aos demais Senadores e Senadoras, para que
a gente possa agilizar a votação.
A orientação é voto “sim”.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de, neste ínterim, fazer o registro da presença, aqui
na galeria, do nosso ex-Governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira, acompanhado por um dos
Diretores-Gerentes da Eletrosul, Dr. Nelson Müller, que
aqui está na tribuna de honra. Faço esse registro com
muita honra. Por sinopse, alguns colegas aqui, vejo o
Senador Delcídio Amaral, que comandou a Eletrosul,
a conhece bem, e o nosso legislador também hoje faz
parte, como todos os diretores da Eletrosul em Santa Catarina. Com muita honra, eu faço este registro,
neste instante.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou repetir. O Senador Aécio não ouviu.
O Senador Aécio não ouviu, mas eu registrei
aqui a presença do nosso querido amigo Fagner. Eu
falei que ele só não é amigo de V. Exª, porque ele não
é amigo, é irmão. Então, está ali o Fagner. Estão ali,
tietando todos, o Líder do Governo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Raimundo Fagner é um amigo de todos nós, das boas
causas. E não se surpreendam se, dentro de pouco
tempo, Raimundo Fagner estiver do lado de cá daquela
cerca, como Senador da República do Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Aécio acaba de lançar a candidatura
do Raimundo Fagner.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pelo
PSDB, espero.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aí vamos disputar. Aí tem disputa.
Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para indagar,
Sr. Presidente, se nessa lista de autoridades estão os
membros a serem votados do Conselho Nacional do
MP. Estão aí o Marcelo Ferra de Carvalho, Vladimir Aras
e outros, um desembargador da Bahia, estão todos aí?
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sim, sem dúvida.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me associar ao apelo do Senador Pedro Taques para que V.
Exª priorizasse, efetivamente, dentro da qualidade de
quórum que nós temos, os membros dos Conselhos,
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tanto do CNJ quanto do Conselho Nacional do Ministério Público, que há algum tempo esperam, efetivamente, a deliberação desta Casa. Precisamos apenas
analisar o quórum.
Acho que estamos recebendo os Parlamentares
e renovo, em nome do PMDB, o apelo para que os
Parlamentares possam vir de seus gabinetes e aportar ao recinto deste plenário para sufragar os votos
às autoridades. Há diversas autoridades que já foram
sabatinadas pela Comissão de Justiça e que precisam
receber o apoio do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Esse é o entendimento da Mesa. Inclusive, acertei
com o Presidente Renan que hoje, ao se fazer essa
votação... Por isso eu faço mais um apelo aos Senadores e Senadores que votem. Vou abrir o painel, porque
nós temos um conjunto, um número enorme de autoridades a ser apreciado, como bem solicitou o Senador
Pedro Taques e o nosso Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo. O Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, veio aqui à
Mesa fazer a mesma solicitação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Acrescento as indicações
do TST. Nós temos o Dr. Cláudio Brandão já há algum
tempo sabatinado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Estão aqui todas essas solicitações.
Eu só faço um apelo... Nós vamos abrir o painel e
vamos dar sequência à votação de autoridades. Eu faço
um chamamento aos Senadores e às suas assessorias,
pois nós temos um número enorme de autoridades a
ser votadas e vamos apreciar agora, aqui no plenário.
Vamos, então...
Senador Anibal, V. Exª já votou?
Vou abrir o painel...
Senadora Lúcia Vânia...
Vamos abrir o painel.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votaram SIM 49 das Srªs e Srs. Senadores.
Votaram NÃO 03.
Nenhuma abstenção.
Será aprovada a indicação e feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sr. Líder Pimentel, fica a cargo de V. Exª, Líder
do Governo no Congresso.
Apreciação de indicação de embaixador.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 34, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 34, de 2013 (nº 190/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. LINEU PUPO DE PAULA,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Cooperativista da Guiana.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
teve como Relator o Senador Jarbas Vasconcelos. (Parecer nº 638, de 2013–CRE)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Votaremos agora a indicação do Embaixador Lineu Pupo de Paula para a República Cooperativista
da Guiana.
Painel aberto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez eu
queria apelar para que possamos convidar as Srªs e
os Srs. Senadores.
Nós estamos votando autoridades. Neste instante, o Embaixador Lineu Pupo de Paula, indicado para
a Guiana, e gostaria que pudéssemos ter aqui a presença dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras. Quem
ainda não votou, presente em plenário, pedir que vote
para darmos agilidade à votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, enquanto eu voto, porque como é votação secreta, eu
posso votar ainda.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, só para justificar que na votação anterior o Senador Lindbergh votou a favor da indicação
do Embaixador das Bahamas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, primeiro,
me dirigir a V. Exª em relação à pauta.
Obviamente, como na votação eu não estava aqui,
se aqui estivesse, portanto, votaria, meu caro Senador Delcídio, favorável à indicação para a embaixada.
O voto é secreto, mas nós estamos defendendo cada
vez mais o voto aberto.
Mas, Sr. Presidente, eu quero solicitar de V. Exª,
nesse esforço que estamos fazendo para limpar a
pauta... Na nossa pauta consta a emenda constitucional de nossa autoria, que foi inclusive debatida aqui,
num período de muita efervescência, até pela Mesa
do Senado, que trata da possibilidade da vinda dos
membros de agências e até do Judiciário, ou seja,
daqueles que por aqui, Senador Delcídio, passam
na sabatina, mas que não temos a menor condição,
depois, de ouvir.
No caso específico, por exemplo, dos dirigentes de agências, recordo o episódio que naquele momento inclusive tinha aflorado do ponto de vista das
denúncias. Nós não temos condição sequer de convocar um dirigente de agência que nós escolhemos,
Senador Alberto.
Apesar de que ali, na sabatina, e aqui, no voto
de plenário, esta Casa é quem efetivamente constitui
o mandato desses dirigentes de agências, esta Casa
não tem a prerrogativa de convocar os dirigentes de
agência para qualquer audiência pública, muito menos
para uma prestação de contas.
Então, consta da Ordem do Dia, Senador Jorge
Viana, uma proposta de emenda à Constituição e, me
parece, já com o prazo, ou melhor, com todos os processos rituais já preenchidos e, portanto, pronta para
ser apreciada neste plenário.
E até quero de novo reafirmar a V. Exª, que é
Vice-Presidente desta Casa: a Mesa de que V. Exª,
inclusive, participa discutiu essa matéria, apresentou
uma proposta que, na minha opinião, não era o melhor instrumento, até porque esse é um instrumento,
ou melhor, essa é uma matéria que é tratada por dis-
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positivo constitucional. Dessa forma, eu solicitaria a
V. Exª que pudesse... E aqui me lembra muito bem o
Senador José Pimentel: é o Item nº 4 da nossa pauta,
a PEC nº 89, de 2011. Portanto, solicito a V. Exª... Não
fiz a proposta de emenda à Constituição a partir das
denúncias; fiz a proposta de emenda à Constituição
da mesma forma que havia feito quando da minha participação na Câmara dos Deputados, como membro
daquela Casa; então, repeti quando cheguei aqui ao
Senado e espero que, neste momento, a gente possa, nessas chamadas pautas às segundas e sextas
– nós vamos ter oportunidade agora de apreciar isso
no plenário também às segundas e sextas –, apreciar
essa matéria.
Agora, é importante, Senador Jorge, fazer uma
correção sobre o que foi dito ontem, Senador Vital,
acerca do funcionamento das segundas e sextas.
Desde fevereiro de 2011, o Senado da República, principalmente as suas comissões, funciona de
segunda a sexta! É bom lembrar isso. A Comissão,
por exemplo, de Relações Exteriores, em 2011 e em
2012, Senador Delcídio, fez todas as suas audiências
às segundas-feiras; a Comissão de Direitos Humanos,
presidida pelo meu companheiro Paulo Paim, fez, durante o ano de 2011 e 2012, todas as suas reuniões
às segundas e às sextas; o Senador Lindbergh... Assim como V. Exª presidiu a CAE, o Senador Lindbergh
preside a CAE hoje – V. Exª presidiu a CAE ontem, um
pouquinho mais tarde, anteontem; pois bem, a CAE,
que tem a sua reunião ordinária às terças pela manhã,
optou por fazer, desde 2011, vários debates e audiências nas segundas-feiras.
É importante lembrar que o que muda a partir
da proposta do Senador Renan, do Presidente, de
ontem para cá, é que, além do funcionamento das
comissões, Senador Alberto, nós também teremos
oportunidade de apreciação da matéria em plenário. Antes, estávamos fazendo apreciação apenas
nos plenários das comissões – sem contar que, às
terças, quartas e quintas, as comissões funcionam
plenamente nesta Casa.
Portanto, lembrar isso a V. Exª é importante, para
que não perpasse a ideia de que só a partir de ontem
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é que nós vamos ter atividades nas segundas e nas
sextas aqui no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Eu cumprimento o Senador Walter Pinheiro.
Antes, eu respondo ao Senador Lindbergh que
constará na Ata a manifestação dele e o registro de
voto.
E, a V. Exª, de fato, é o Item 4 da pauta. Ele estava cumprindo o rito regimental de cinco sessões,
completa inclusive hoje.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone) – De cinco sessões?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Não, é a quinta sessão em que ele consta na pauta;
por isso é que eu informo a V. Exª. Ele está pronto para
ser votado, como bem colocou V. Exª.
É, de fato, o que eu posso chamar de agenda
positiva para o Senado, a regulamentação da vinda de
indicados para as agências a prestar contas do trabalho. É uma iniciativa de V. Exª que a Mesa do Senado
acatou, por ela ter sido uma iniciativa antes mesmo de
a própria Mesa fazer essa discussão.
Então, está aqui; a Mesa vai tomar providências
para que possa ser apreciada agora, já que tem prazo regimental.
Eu vou agora abrir; fazer a apuração.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Blairo ainda pede para votar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, a propósito, nós estamos...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Eu só peço licença: como nós temos muitas autoridades, eu vou abrir, fazer a apuração e vou
dando a palavra, pela ordem, aos colegas Senadores
e Senadoras.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou só abrir, Senador Capiberibe, e, em seguida, V. Exª.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votaram SIM 51 Srªs e Srs. Senadores; NÃO, 4;
abstenção, 1, de 56 Senadores.
Está aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vamos agora fazer a apreciação...
Enquanto abro o painel, vou passar a palavra
para o Senador Capiberibe.
Vamos fazer agora a apreciação de indicação
para o STJ.
Item extrapauta:
PARECER Nº 566, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 566,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena, sobre a Mensagem nº 49, de 2013 (nº
244/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. PAULO DIAS
DE MOURA RIBEIRO para compor o Superior
Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na
vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria
do Senhor Ministro Massami Uyeda.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 104 da Constituição Federal, a matéria depende, para sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição da Casa,
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Ou
seja, temos de ter 41 votos “sim”.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Vou abrir o painel para a aprovação da indicação do Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro
para o STJ.
Com a palavra, o Senador João Capiberibe,
com os meus agradecimentos pela compreensão
de V. Exª.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
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A propósito de votação secreta, estamos discutindo aqui o fim das votações secretas. E eu fico me
interrogando aqui, já que estamos votando secretamente a indicação de embaixadores, qual a razão para
nós votarmos secretamente a indicação de embaixadores. A pergunta é: de onde surgiu essa ideia e qual
a razão? Não consigo encontrar uma razão plausível
– aliás, não encontrei nenhuma razão plausível – para
qualquer votação secreta para quem foi eleito pelo voto
popular, mas, nesse caso dos embaixadores, causa-me enorme curiosidade saber a origem e as razões
quando aprovaram isso num projeto de lei, contemplando votação secreta para embaixador.
Outra questão, Sr. Presidente, é que eu queria
aproveitar a oportunidade para comunicar a Casa que
dei entrada hoje no PLS 261, de 2013, que trata de
transparência nas licitações públicas. Nós demos um
avanço importantíssimo na transparência das receitas e dos gastos públicos. Hoje, é obrigatório em lei: a
Lei Complementar nº 131 estabeleceu regras claras
e instituiu a obrigatoriedade de todos os entes públicos publicarem, colocarem na Internet, abrirem uma
página na Internet, colocando todas as suas receitas
e despesas públicas.
No entanto, a gente tem observado várias denúncias sobre os processos licitatórios, fraudes, enfim. A
gente conhece e sabe que isso, de fato, existe. Para
coibir isso aí, esse projeto vai no sentido de dar transparência total ao processo, transmitindo, no momento
em que acontece o processo licitatório, em áudio e
vídeo, por esse meio fantástico de comunicação que
é a Internet, para que todos aqueles, interessados ou
não, que quiserem acompanhar possam fazê-lo através da Internet.
Então, o PLS nº 261 deu entrada hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fico aguardando
o Relator para que a gente possa, então, iniciar esse
debate.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
Agora, lamentavelmente, a explicação é uma só:
estamos votando dessa maneira porque essas são
as regras vigentes no Senado – voto secreto. Cabe
ao Plenário, como está sendo debatida, a alteração
dessas regras.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Mas a minha preocupação é como essas regras
aconteceram.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nós herdamos, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
PEC do voto secreto ou aberto é interessante, mas a
Constituição, em nenhum momento, diz que o voto
para a Presidência do Senado, para a Presidência da
Câmara e para a Presidências das Comissões seja
secreto. Isso não está na Constituição; isso está no
Regimento Interno de cada Casa. O art. 291 do Regimento Interno do Senado diz que a votação é secreta.
Eu entendo como inconstitucional. Existe quem entenda que é constitucional.
Apresentei um Projeto de Resolução no mês de
fevereiro, Sr. Presidente, o nº 8, de 2013. Seria interessante que fosse colocado em votação. O Senador Vital
do Rêgo já se manifestou nesse sentido na Comissão
de Constituição e Justiça. É o Projeto de Resolução
nº 8, de 2013.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
registrar e informar à Casa que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou,
no dia de hoje, mais uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado, e está, portanto, habilitada a ser votada no Plenário da Câmara.
Diz respeito à ampliação da produção dos radioisótopos para a medicina nuclear. Esses produtos são
atualmente produzidos apenas no eixo Rio-São Paulo
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e são produtos de curta duração, cerca de duas horas apenas, e não chegam, portanto, às localidades
afastadas desses dois grandes centros urbanizados.
Com isso, vidas se perdem pela ausência desse produto fundamental na pesquisa e no combate de determinadas doenças graves na área de cardiologia, na
área de oncologia.
Enfim, seres humanos não possuem a oportunidade do tratamento e da recuperação em razão de
termos o monopólio na produção desses produtos,
que, com a aprovação desta emenda à Constituição
na Câmara dos Deputados, poderão ser produzidos
em outras localidades do País, oferecendo maiores
oportunidades de atendimento à saúde das pessoas.
Portanto, creio ser um fato importante, é uma
matéria fundamental para a saúde do povo brasileiro
e certamente, com aprovação rápida na Câmara, teremos a promulgação, e obviamente milhares de pessoas poderão receber os benefícios desses serviços
prestados agora pelo Congresso Nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Antes de passar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
dizer que, nas duas votações anteriores, eu estava na
sala da Presidência, reunido com as centrais sindicais,
mas o meu voto é “sim” nos dois casos que antecederam esta votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Ata da sessão registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou abrir, fazer apuração.
Encerrada a votação.
Vamos apurar os votos.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votaram SIM 54 Srªs e Srs. Senadores; NÃO, 3.
Nenhuma abstenção.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vamos apreciar escolha de autoridades.
Item extrapauta:
PARECER Nº 575, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 575,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos
Rodrigues, sobre a Mensagem nº 47, de 2013
(nº 242/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação da Srª REGINA
HELENA COSTA para compor o Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministra, na vaga
destinada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria
do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu queria só, respondendo e pedindo desculpas ao
Senador Alvaro, dizer que a Mesa me informa que essa
matéria da maior importância foi trazida e colocada na
Constituição por uma iniciativa do então Senador Jorge
Bornhausen. É muito pertinente. Diz respeito à vida a
solicitação de V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Portanto, peço a V. Exª que fique atento, mas já
estou recomendando à Mesa que, tão logo a matéria
chegue, vindo da Câmara dos Deputados, possamos,
com o acordo de Líderes, fazer a apreciação, que eu
penso que é meritória e deve fazer parte dessa agenda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
proposta foi aprovada já no Senado. Apenas a rápida
promulgação dela, assim que for aprovada pela Câmara
dos Deputados, é o que nós solicitamos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sem dúvida, esse encaminhamento à Mesa vai
atender no menor espaço de tempo possível.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
que eu solicito agora também, Presidente, não sei se
encontra na pauta de hoje. Mas. como nós temos um
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bom número de artistas brasileiros visitando o Congresso Nacional, acompanhando votações importantes
que dizem respeito à classe, como, por exemplo, a do
Ecad, eu consulto V. Exª se não seria possível incluir na
pauta dos trabalhos de hoje também a PEC da Música,
que está aguardando já há um bom tempo, já esteve
na pauta, foi retirada e está, portanto, habilitada a ser
incluída na pauta para deliberação.
Eu creio que seria mais uma homenagem aos
artistas brasileiros, se nós pudéssemos deliberar, hoje,
sobre essa matéria, que já foi aprovada na Câmara dos
Deputados e aguarda a aprovação no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu informo a V. Exª que, hoje, foi apreciada a
matéria vinculada ao Ecad, foi pedida urgência, não
tinha havido acordo, mas vale o registro: o Senador
Aloysio Nunes reviu o seu posicionamento, acatou o
acordo, e há um entendimento da Mesa de apreciar
essa matéria do Ecad hoje ainda.
E o Presidente Renan solicitou também que nós
pudéssemos agendar a PEC da Música para, ainda
quem sabe, esta semana ou, mais tardar, na próxima.
Mas que hoje apreciaríamos a matéria do Ecad.
Inclusive o Presidente Renan estabeleceu que
deveríamos apreciar essa matéria em torno das 19h30
para cumprir uma agenda também com a classe artística que queria e quer estar presente no plenário
da Casa.
Mas foi muito importante – e vale o registro – a
posição do Senador Aloysio, que tinha discordado, em
um primeiro momento, mas que fez o entendimento com
os outros Líderes, e assim nós vamos poder apreciar
a matéria do Ecad.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, até porque houve um atendimento ao pleito
do Senador Aloysio de correção de um dispositivo que
nos preocupava bastante, como houve uma alteração
que foi fundamental para que esse entendimento ocorresse, a fim de que essa matéria possa ser votada no
dia de hoje.
Eu creio que nós completaríamos o dia, se pudéssemos incluir, ainda hoje, essa proposta de emenda à
Constituição, que passou a ser chamada de PEC da
Música. Seria um fecho com chave de ouro no dia de
hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência vai encerrar a votação.
Penso que podemos...
Temos ainda uma lista extensa de autoridades a
serem apreciadas.
Vamos à apuração dos votos. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votaram SIM 51 Senadores e Senadoras; votaram NÃO 2; abstenção, 1.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Presidência
da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Indicação para o Superior Tribunal de Justiça.
Item extrapauta:
PARECER Nº 576, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 576,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo
Braga, sobre a Mensagem nº 48, de 2013 (nº
243/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado o nome do Sr. ROGÉRIO
SCHIETTI MACHADO CRUZ para compor o
Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na vaga destinada a Membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha
– uma grande figura que foi homenageada
aqui quando da despedida, saindo do Superior Tribunal de Justiça. É um cearense como
o Fagner, aliás muito amigo. O Ministro Cesar
Asfor deixou um legado no STJ.
Em discussão o parecer do nobre Senador e Líder Eduardo Braga. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 104 da Constituição Federal, a matéria depende, para sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta da composição
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Vou abrir o painel.
Painel aberto, as Srªs e os Srs. Senadores já
podem votar.
(Procede-se à votação.)
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro,
quero cumprimentar a indicação feita pela Presidente
da República do Dr. Rogério Cruz. Foi sabatinado, de-

Julho de 2013

monstrando grande conhecimento, preparo para estar
presente nessa Corte Superior de Justiça do nosso País.
É evidente que todos nós ficamos fazendo a
nossa observação em face de que ele ocupa a vaga
deixada pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, que distinguiu todo o Ceará com a sua presença no Superior
Tribunal de Justiça. Eu considero a indicação muito
importante.
Há pouco, o nosso Senador Capi fez referência
ao problema do voto aberto. Se já pudéssemos, nós
iríamos votar também aberto na indicação do Dr. Rogério Cruz.
Então, quero cumprimentar a Presidente, todos
os nossos pares, o Senador Eduardo Braga pelo
seu parecer e, sobretudo, o Dr. Rogério pela forma
como se saiu, pela tranquilidade e pelo preparo demonstrados na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado.
Já apelo a V. Exª para que, em seguida, possamos votar a indicação também do Dr. Cláudio Brandão,
que passou também por uma sabatina muito positiva
na Comissão de Constituição e Justiça, em um dia daqueles difíceis de correria aqui no Congresso Nacional.
Mas trata-se de uma pessoa de extrema ligação com o
setor e com o mundo do trabalho em nosso País. Esperamos a sua votação daqui a instantes no plenário
do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pedimos aos Srs Senadores que estão
em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos concluir esse processo
de votação de hoje com uma votação que acontecerá,
mais ou menos, às 19h30.
Desde já, faço um apelo à Casa para que possamos simplificá-la, de modo a concluirmos mais cedo a
nossa jornada de trabalho de hoje. (Pausa.)
Eu consulto os Srs Senadores se podemos encerrar a votação.
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Sem revisão do orador.) – Nas votações anteriores, eu não estive aqui pessoalmente, mas quero
declarar que votaria de acordo com a orientação do
meu Partido.
Estive acompanhando o Prefeito de Vila Velha,
Rodney Miranda, do meu Estado, em agendas administrativas. Por isso, justifico aqui a minha ausência
nas votações anteriores e peço que V. Exª considere
a minha presença.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que, nas
votações iniciais em que não estive presente, porque
estava em audiência fora, registrar a minha presença
e o meu voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
Senador José Agripino.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Mesma razão, Sr.
Presidente. Eu estava em uma audiência administrativa fora, em companhia do Senador Ricardo Ferraço, e
gostaria de que fosse considerada a minha presença
nas votações anteriores.
Obrigado a V. Exª.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação a
manifestação do Senador José Agripino.
Senador Ricardo Ferraço, não sei se estou lhe
devendo alguma informação?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Não! Nenhuma. Abra o painel!
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos abrir o painel.
Peço mais uma vez aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor,
venham ao plenário. Essa é uma votação que exige
quórum qualificado.
Nós vamos abrir o painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 52; NÃO, 3 votos. Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Ministro Rogério Schietti Machado Cruz para o Superior Tribunal
de Justiça.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
solicitar a V. Exª que consultasse a assessoria para
saber quantas autoridades ainda faltam, aquelas que
comporão os conselhos, para deliberarmos, até para
informar aos nossos pares as votações nominais que
haveremos de ter. Acho que esse é o esforço que nós
poderíamos ter para limpar a pauta de autoridades.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só queria justificar a minha ausência nas votações anteriores.
Estávamos com V. Exª e os presidentes das centrais sindicais. Por isso, não pude aqui comparecer, mas
quero dizer que sou plenamente favorável a todas as
autoridades que foram votadas anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação as
manifestações do Senador Valdir Raupp.
O Senador Jorge Viana havia feito um acordo
com relação ao número de autoridades que nós poderíamos apreciar ou não? (Pausa.)
Vamos votar mais uma autoridade – é uma proposta – e, em seguida, nós entraremos na Ordem do
Dia.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, quantas autoridades ainda estão para
serem votadas?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta era que votássemos mais
uma autoridade e aí voltaríamos à Ordem do Dia.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Duas autoridades, pelo menos, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente, nós aprovamos hoje na Comissão de
Constituição e Justiça, por unanimidade, o Projeto
de Lei de autoria do hoje Governador do Estado de
Santa Catarina, então Senador Raimundo Colombo,
estabelecendo mecanismo de participação popular na
elaboração de lei pelo Congresso Nacional.
É um projeto que visa à inclusão política de milhares de brasileiros no sentido de poderem acompanhar,
via Internet, as proposições em tramitação nesta Casa.
Foi aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça urgência urgentíssima para essa matéria.
Eu pediria a V. Exª que a incluísse na pauta da sessão
desta tarde e noite.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, me perdoe.
Se V. Exª pudesse arrematar somente...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Presidente, foi aprovada a urgência da matéria (Fora
do microfone). Pediria a V. Exª que a incluísse na pauta da sessão de hoje, já que essa matéria mereceu
aprovação unânime na Comissão de Constituição e
Justiça. É uma matéria que amplia a participação popular no exame das matérias em tramitação no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, antes de mais nada, agradecer a V. Exª pela sugestão de prioridade e, se não houver objeção da Casa, nós priorizaremos a apreciação
desse projeto, a que V. Exª se refere, do ex-Senador
Raimundo Colombo.
Não havendo objeção, nós tomaremos todas as
providências...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
PMDB concorda, Sr. Presidente, até porque essa matéria casa muito com o espírito que V. Exª está implantando na sua gestão: a interatividade com a sociedade,
a consulta pelos portais, pelos mais diversos meios de
comunicação que temos no exercício do nosso mandato.
A proposta do Senador Raimundo Colombo, tão
bem relatada pelo Senador Luiz Henrique, teve aprovação unânime, precisando, após, a necessária regulamentação.
É um projeto de resolução, precisando da necessária regulamentação, com todo cuidado, pela Mesa
Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há sobre a mesa pedido subscrito por diversas Lideranças para regime de urgência do PLC 39.
Esse PLC, Sr. Presidente, é denominado PL anticorrupção, porque ele regulamenta a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos
lesivos à Administração Pública.
Apelo a V. Exª para que esta urgência possa, enfim, ser deliberada, para que o Plenário possa votar
essa matéria, que tramita no Congresso há três anos,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Ricardo Ferraço e à Casa que nós vamos apreciar esse
requerimento.
Esse é um dos requerimentos que está sobre a
mesa. Já foi lido, e nós vamos apreciar esse requerimento e colocaremos, na forma do calendário especial
aprovado, essa matéria na Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Hoje.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Só que constasse meu voto
“sim” na votação anterior para o CNJ, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como V. Exª sabe, eu não pude participar
das votações anteriores, porque eu estava na companhia do Senador Humberto Costa e de assessores
para discutirmos, passarmos a limpo toda a matéria
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relativa ao Ecad, e chegamos a um bom e harmonioso
entendimento, e estamos, da parte do PSDB, prontos
para votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, só por...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Só para registrar os meus votos “sim” nas votações
secretas anteriores, porque eu estava exatamente
com o Senador Aloysio Nunes, fechando essa questão do projeto.
E provavelmente eu vou precisar sair novamente
para dar uma continuidade a isso. Portanto eu peço a
V. Exª que não coloque falta em mim, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, de forma nenhuma.
Nós vamos – e eu queria só lembrar – apreciar
essa proposta do Ecad, mais ou menos, às 19h30.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos submeter à apreciação do Senado
Federal o nome de Cláudio Mascarenhas Brandão para
a vaga de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Item extrapauta:
PARECER Nº 544, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 544,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, sobre a Mensagem nº 28, de 2013 (nº
154/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. CLÁUDIO
MASCARENHAS BRANDÃO para compor o
Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada a juízes de
carreira da magistratura trabalhista.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, ouço V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É para registrar o
meu voto na votação anterior, de acordo com a orientação da minha Bancada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – É apenas para fazer o registro
dessa trajetória do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão,
da sua simplicidade e de como se conduziu no trato
das questões trabalhistas, sendo juiz do trabalho na
sua terra natal e em outras paradas pelo Brasil afora.
É muito significativa a sua atitude, o seu gesto,
a sua formação humanista. Acho que tudo isso pesa
nesse currículo vitorioso do Cláudio Brandão, até a
sua indicação pela Presidente da República, depois
de evidentemente passar pelo crivo dos seus pares
no próprio Tribunal Superior do Trabalho.
Então, quero fazer esse registro.
É evidente que o voto ainda é secreto, mas esse
é um daqueles nomes em que nós temos o prazer de
votar abertamente e de forma favorável à sua indicação para o Tribunal Superior do Trabalho, meu caro
Presidente, Senador Renan Calheiros.
Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Presidente, é para pedir aos Srs.
e Srªs Senadoras, aos nossos pares, companheiros,
a votação do Sr. Cláudio Mascarenhas Brandão, em
nome da Bancada da Bahia, do Senador Walter Pinheiro, do Senador João Durval Carneiro, da Bancada
de Deputados Federais da Bahia, do Governador do
Estado da Bahia.
O nome do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão
representa a unanimidade do mundo político baiano
pelos seus préstimos à causa trabalhista em nosso Estado. Representa a unanimidade do Tribunal do Trabalho no nosso Estado, justamente pela sua capacidade
de agregar em torno de si, pela sua metodologia de
trabalho sempre ouvindo as partes, e, principalmente,
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por seu equilíbrio, sua formação acadêmica e seu forte
compromisso com o mundo do trabalho em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim como fizeram a Senadora Lídice e o Senador Inácio, primeiro
quero dizer até que fico muito feliz, Senadora Lídice,
porque o depoimento do Senador Inácio Arruda não é
o depoimento de um baiano em relação a outro baiano.
Mas é o depoimento de um Relator que teve oportunidade, Senador Inácio, de conhecer a história de vida
do nosso, espero eu, depois desta votação, Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho.
Então, para nós, isso é muito gratificante, principalmente levando-se em consideração aquilo que, de
forma muito enfática, o Senador Inácio Arruda toca
aqui na tarde hoje; pela postura ética, pela postura
profissional, pela forma como conduziu ao longo de
sua trajetória, ou melhor, da sua carreira no Judiciário. Portanto, o Ministro – e quero já chamar assim o
até então Desembargador Cláudio Brandão –, com
certeza, honrará todo o Judiciário, o povo brasileiro
e não representará só os baianos, Senador Renan
Calheiros.
Acho que é importante isso. Com muita alegria
participamos deste momento, porque sabemos que é a
indicação de alguém que dedicou a sua vida enquanto
servidor público a uma carreira, Senador Taques – V.
Exª que, eu diria, é de uma carreira também muito
próxima a essa carreira do Judiciário.
Portanto, é muito gratificante podermos falar. Aliás, as sabatinas nos permitem conhecer melhor essas
figuras que vão ocupando posições no Judiciário, nos
tribunais, nos conselhos.
Eu diria que é a alegria de todos nós podermos,
no dia de hoje, ter a possibilidade e a honra de indicar para o TST figura humana e profissional do quilate
do nosso companheiro – assim quero chamar por ser
baiano, conterrâneo nosso – Desembargador Cláudio
Brandão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
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/
PMDB – AL) – SIM, 55; NÃO, 3; Abstenção, 1.
Está, portanto, aprovado o nome do Ministro
Cláudio Mascarenhas Brandão para compor o Tribunal
Superior do Trabalho.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria que constasse o meu
voto “sim”, Sr. Presidente. Apertei aqui, mas não saiu o voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª, Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente. É rápido.
A nossa Presidenta Dilma Rousseff emitiu uma
nota, nesta quarta-feira, expressando repúdio e indignação ao constrangimento imposto ao Presidente da Bolívia, Evo Morales. É uma nota muito curta que quero ler.
O Governo brasileiro expressa sua indignação
e repúdio ao constrangimento imposto ao Presidente Evo Morales por alguns países europeus,
que impediram o sobrevoo do avião presidencial
boliviano por seu espaço aéreo, depois de haver autorizado seu trânsito.O noticiado pretexto
dessa atitude inaceitável – a suposta presença
de Edward Snowden no avião do Presidente –,
além de fantasiosa, é grave desrespeito ao direito e às práticas internacionais e às normas
civilizadas de convivência entre as nações.
Acarretou, o que é mais grave, risco de vida
para o dirigente boliviano e seus colaboradores.
Causa surpresa e espanto que a postura de
certos governos europeus tenha sido adotada
ao mesmo momento em que alguns desses
mesmos governos denunciavam a espionagem
de seus funcionários por parte dos Estados
Unidos, chegando a afirmar que essas ações
comprometiam um futuro acordo comercial
entre este País e a União Europeia.
O constrangimento ao Presidente Morales atinge não só a Bolívia, mas a toda América Latina.
Compromete o diálogo entre os dois continentes
e possíveis negociações entre eles. Exige pronta explicação e correspondentes escusas por
parte dos países envolvidos nesta provocação.
O Governo brasileiro expressa sua mais ampla
solidariedade ao Presidente Evo Morales e encaminhará iniciativas em todas as instâncias multilaterais, especialmente em nosso continente, para
que situações como essa nunca mais se repitam.
Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda, a Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É que a Presidente da
República fez nota, de que o Senador Lindbergh acaba
de ser porta-voz aqui no plenário do Senado, e que é
muito importante. E, sobre a mesa, há um requerimento
nesse sentido, que é o posicionamento da nossa Casa,
do Senado Federal, em relação a esse episódio ocorrido
na Europa com o Presidente Evo Morales.
O requerimento nosso é simples, mas é um problema de atitude e de posição que nós devemos adotar. Acho que não há dificuldade. Espero que não haja
nenhuma dificuldade em relação à manifestação do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento já foi lido e vai para a
Comissão de Relações Exteriores, para parecer.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu peço a urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me associo à manifestação do Senador Inácio e também do
Senador Lindbergh…
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – … na condição de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores.
Essa negação imperialista, colonialista, essa
ofensa não é ao Presidente da Bolívia. É a todos nós,
porque, na prática, trata-se de uma decisão preconceituosa, discriminatória.
E, naturalmente, parece-me que está correto o
Senador Inácio Arruda. Deve sim, a meu juízo, o Senado
Federal se manifestar institucionalmente, até por conta
da aliança do bloco regional que temos pelo Mercosul.
Considero da maior pertinência, tempestivamente, que
o Senado possa hoje se manifestar. E quero crer que
de maneira afirmativa, porque não se pode confundir
a relação de Estados ou de nações com eventuais governantes de plantão.
E essa ofensa é uma ofensa a uma nação, à nação
boliviana, em que pesem algumas divergências, alguns
conflitos, algumas distâncias ideológicas que marcam a
minha formação pessoal da do Presidente Evo Morales,
mas se trata de uma recriminação a um Estado irmão,
a um Estado que faz parte conosco do bloco Mercosul.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esta Presidência se associa à manifestação do Senador Ricardo Ferraço, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, em face da manifestação do Presidente da
Comissão, nós não podemos superar essa ação protocolar? Temos que ir à Comissão de Relações Exteriores amanhã, para só votar na próxima semana? É um
problema de atitude do Senado: ou você faz ou não faz.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa... O
problema é que nós não poderemos estabelecer a
prioridade da pauta, mas eu não posso...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É um requerimento muito simples.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós consultaremos, depois, o Plenário,
sobre o requerimento de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Durante a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se for o caso, nós o apreciaremos, mas
apenas se for o caso, se houver unanimidade da Casa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu apelo para os Srs. Líderes, porque nós estamos
aqui, os Líderes estão aqui, alguns já se manifestaram
na sessão de hoje. O Líder do PT se manifestou, o Líder do PSB se manifestou. Acho que não há objeção,
porque é um problema de atitude.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Inácio.
Está, portanto, aprovado, com 55 votos SIM; 3
NÃO e 1 abstenção, o nome de Cláudio Mascarenhas
Brandão, para o Tribunal Superior do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parecer nº 391.
Submeto à discussão, em turno único, o Parecer nº
391, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que teve como Relator o Senador Jorge Viana, da Ordem
dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Sr. PAULO EDUARDO PINHEIRO
TEIXEIRA, para compor o Conselho Nacional de Justiça,
nos termos do art. 103, alínea “b”, da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Eu queria só pedir à Casa que relevasse o equívoco
aqui da Secretaria-Geral da Mesa, porque o nome da autoridade anunciada foi de Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira.
Esse nome do Dr. Gilberto Valente Martins será
o próximo e último nome que nós apreciaremos. Se
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não houver alguma objeção, nós poderemos inverter
a ordem, e já pegaremos o painel estabelecido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, submetemos à apreciação do
Plenário do Senado Federal:
Item extrapauta:
PARECER Nº 567, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 567,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Flexa Ribeiro,
sobre o Ofício nº S/23, de 2013 (nº 603/2013,
na origem), da Procuradoria-Geral da República, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. GILBERTO VALENTE
MARTINS, Promotor de Justiça, para compor
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 130-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, só para justificar que, na votação do
Dr. Rogério, eu votei “sim” no painel.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria também
de expressar, como diversos Senadores o fizeram – Inácio Arruda, Lindbergh Farias, Wellington Dias e outros
–, a minha solidariedade ao Presidente Evo Morales,
da Bolívia, que sofreu um constrangimento grave na
medida em que Portugal e França não aceitaram que
o seu avião pudesse aterrissar ali em território de Portugal, da França, cabendo à Áustria dar a acolhida ao
avião de Evo Morales, nos termos em que os Líderes
– inclusive o Senador Ferraço – expressaram aqui ao
registrar a manifestação da Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
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/
PMDB – AL) – SIM 51; NÃO, 04.
Nenhuma abstenção.
Total: 55 votos
Está, portanto, aprovado o nome de Gilberto
Valente Martins para o Conselho Nacional de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos agora, por fim, submeter à
apreciação do Senado Federal o nome, anteriormente anunciado:
Item extrapauta:
PARECER Nº 391, DE 2013
(Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer nº 391,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador
Jorge Viana, sobre o Ofício nº S/18, de 2013,
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Sr. PAULO EDUARDO PINHEIRO TEIXEIRA,
para compor o Conselho Nacional de Justiça,
nos termos do art. 103, alínea “b”, da Constituição Federal.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Em seguida, nós passaremos à Ordem do Dia, de
acordo com uma pauta que foi anteriormente acertada
aqui com a Casa e com os Srs. Líderes partidários.
(Procede-se à votação.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela ordem.) – Presidente Renan, é só para consignar o meu
voto na votação anterior.
Voto “sim” no Sr. Gilberto Valente Martins. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a
manifestação do Senador Blairo Maggi.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
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Eu peço aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, por gentileza, não seria
melhor darmos continuidade à votação das autoridades para limpar essa pauta que está aí já parada para
depois entrarmos na discussão que vai ser debatida
por todos os nossos colegas Senadores aqui?
Já limpamos a pasta. Há várias autoridades esperando 15, 20, 30 dias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu sei, eu sei, mas nós hoje aprovamos
cinco autoridades. Nós temos sessões convocadas
para amanhã, para sexta, para segunda.
Eu me comprometo de que amanhã nós avançaremos mais com relação às autoridades, porque é
muito importante nós avançarmos nessa pauta que foi
consensualmente elaborada pela Casa.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V. Exª que votássemos o nome do Dr. Marcelo
Ferra para o Conselho do Ministério Público.
Já faz alguns dias que está aqui na Casa e todos
os mato-grossenses aguardam ansiosos a aprovação
do nome do Dr. Marcelo para compor o Conselho do
Ministério Público Federal.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que esse
é um apelo que todo mundo está fazendo a V. Exª. Eu
sei que V. Exª está no cumprimento da pauta, mas,
pela própria intervenção do Senador Ivo Cassol, dá
para a gente entender que há um sentimento aqui na
Casa. Ninguém vai sair daqui. E estamos todos imbuídos, como no dia de ontem, de anteontem, na semana
passada, Senador Blairo.
Então, seria importante que pudéssemos limpar
essa pauta e incluir os membros do CNMP para podermos, Senador Taques, de uma vez por todas, limpar essa pauta.
Então, acho que seria importante e, de certa
forma, está ocorrendo até ligeiro. Então, para não ficar o pleito aí, cada um bota um, tentamos limpar a
pauta como um todo, atendendo assim um pouco à
demanda de todos nós e, ao mesmo tempo, já avançamos consideravelmente nessa pauta de apreciação
de autoridades.
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E teremos tranquilidade na quinta, na sexta, na
segunda, para continuar nossa pauta das prioridades
que acertamos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero dizer ao Senador Walter Pinheiro e à Casa que nós seguimos aqui uma ordem.
Para que nós possamos avançar na ordem, nós vamos
ter que votar agora o nome de Ivo Bucaresky para a
Anvisa.
Eu não sei se é o caso de nós votarmos algumas autoridades sobre as quais não há convergência
total, porque nós poderemos incorrer num erro, apreciar essas autoridades com quórum baixo, e se essas
autoridades não forem aprovadas... Nós temos que,
primeiro, discutir.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, o quórum não é baixo, tanto que nós estamos
votando. Assim, a gente limpa essa pauta, que está
parada...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que
há aqui uma clara divergência no plenário. Portanto,
V. Exª tem toda autoridade para conduzir os trabalhos
com esse equilíbrio, efetivamente, para autoridades
que merecem e que necessitam, de acordo com a
Constituição, votação qualificada, com quórum qualificado. Efetivamente, o nosso quórum hoje está baixo, com 56 Senadores em plenário. Portanto, talvez
fosse prudente. Eu sei que há outras matérias para
deliberação. Se houver autoridade sem quórum qualificado que se possa votar, aí, sim, seria obviamente
saudável que nós pudéssemos, respeitando a ordem
cronológica de V. Exª. Aquelas que não tiverem quórum qualificado, se pudesse colocar; agora, aquelas
que têm quórum qualificado, porque nós sabemos
que, com 56 Senadores e havendo algumas divergências, nós teremos risco que não necessitaríamos
correr neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, é evidente que
nós poderíamos avançar mais, mas eu queria que os
Líderes partidários assumissem responsabilidade com
relação à apreciação desses nomes.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero
sair um pouco, abstraindo a questão da pauta. En-
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tendo que nós teremos sessão amanhã e na próxima
sexta-feira, para diluir a votação dessas autoridades.
Penso que há autoridades há algum tempo esperando a deliberação.
Mas gostaria de fazer um registro, Sr. Presidente, e agradecer penhoradamente aos companheiros
da Comissão de Constituição e Justiça, que estão, a
cada uma dessas autoridades, oferecendo um verdadeiro momento de estudo nas sabatinas respectivas.
Ao longo dessas últimas semanas, desses últimos 90
dias, Sr. Presidente, nós já sabatinamos 25 autoridades. Nenhuma sabatina dessas demorou menos de
duas horas. Isso mostra – e quero deixar de público
neste momento – o sentimento que toma conta da
Comissão de Justiça no cumprimento do seu papel
que é sabatinar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parabéns a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
... de forma séria, rigorosa, republicana, cumprindo à
risca a responsabilidade constitucional que preserva o
Senado Federal. Por isso, eu queria deixar de público
esse reconhecimento aos nossos pares da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E eu queria dizer, antes de conceder a
palavra ao Senador Pedro Taques – e o faço com muita
satisfação –, ao Senador Jayme Campos e ao Senador Wellington Dias, que restam para nós apreciarmos
algumas poucas autoridades. E queria, mais uma vez,
cumprimentar o Senador Vital do Rêgo.
Não são muitas as autoridades cujos nomes
estão prontos para serem apreciados. Nós temos Ivo
Bucarescky, para a Anvisa; Jeferson Luiz Pereira, para
o Conselho Nacional do Ministério Público; Jarbas Soares Júnior, para o Conselho Nacional do Ministério
Público; Marcelo Ferra de Carvalho, para o Conselho
Nacional do Ministério Público; Cláudio Henrique Portela do Rego, para o Conselho Nacional do Ministério
Público; Vladimir Barros Aras, para o Conselho Nacional do Ministério Público; Rubens Curado Silveira,
para o Conselho Nacional de Justiça; Flávio Portinho
Sirângelo, para o Conselho Nacional de Justiça. São
apenas essas autoridades cujos nomes estão prontos
para serem apreciados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O nome da Anvisa...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, Senador Jayme,
Senador Romero e Senador Wellington.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Permita-me, Sr. Presidente. Falo
pela Liderança do meu Partido, o PDT, pelo encaminhamento de que nós poderíamos votar essas autoridades nesse esforço.
Veja que o Senador Vital do Rêgo fez referência
às sabatinas na CCJ, e eu quero reconhecer, mais uma
vez, a importância dessas sabatinas. Desde a presidência do Senador Eunício Oliveira – isso tem que ser
ressaltado – e agora encaminhada pelo Senador Vital
do Rêgo, nós fizemos 25 sabatinas, sabatinas que duraram oito horas, nove horas; não é a quantidade de
tempo, mas sabatinas muito firmes.
Quero cumprimentar o Senador Vital do Rêgo
e o Senador Eunício, que as conduziram na CCJ.
Mas nós precisamos votar essas autoridades aqui,
no plenário. Então, em nome do PDT, eu solicito
isso a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente Renan...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Eu quero aqui encaminhar também, em nome dos democratas, que somos favoráveis à votação das demais autoridades que estão aí,
naturalmente, para ser votadas. Eu acho que já tem
tempo suficiente, já foi votado na CCJ, como disse aqui
o Senador Pedro Taques, conduzido de forma transparente pelo Senador Vital do Rêgo, e quero crer que
seria importante nós votarmos as demais autoridades
que se encontram aí. São tão poucas, que eu imagino
que valia a pena. Como V. Exª está trabalhando num
esforço hercúleo aqui, demonstrando que a Casa está
votando, não seria, desta feita, que as demais autoridades não poderiam ser votadas pelo Plenário da
Casa. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – São dois encaminhamentos dentro dessa mesma linha. Eu acho que nós poderíamos
trabalhar aqui, Sr. Presidente – eu queria que V. Exª
pudesse me ouvir –, exatamente porque nós temos
Casa cheia hoje, priorizaríamos os conselhos e os que
têm quorum. Segundo, Sr. Presidente, eu acho que
poderemos, a qualquer momento que estiver pronto
o parecer da Ecad, fazer a votação, ou seja, no momento em que tivermos prontas as condições de votação do Ecad, faríamos a votação e prosseguiríamos
na votação dos conselhos. É esse o encaminhamento
que eu queria sugerir a V. Exª, mas tem nosso apoio
nessa direção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só dizer à Casa que os nomes
que faltam ser apreciados são todos de conselhos, à
exceção da Anvisa, que é o primeiro que está na pauta. Então, nós vamos votar a Anvisa e votar os outros
conselhos, se é isso que a Casa quer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Ou, caso contrário,
deixa a Anvisa por último, então, ou para outra sessão,
e votamos o do Conselho. Deixa o da Anvisa para outro dia, porque tem um quórum maior. Enquanto isso,
votamos todo mundo do Conselho, que já existe consenso, já foram todos sabatinados. É a sugestão que
eu faço novamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos tentar fazer isso. Se é isso que
a Casa quer, nós vamos submeter o nome de Jarbas
Soares Júnior, indicação da Procuradoria-Geral da
República, para Conselheiro do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Antes, porém, nós vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores; NÃO, 02.
Houve 02 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira para o Conselho Nacional de
Justiça.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Sr. Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente. (Pausa.)
Senador Clésio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Clésio.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Eu pediria a possibilidade da votação do Dr. Jarbas Soares, do Ministério Público de Minas,
um homem que tem um serviço relevante, extraordinário
prestado, para o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter:
Item extrapauta:
PARECER Nº 519, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 519, de
2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital do Rêgo, sobre o
Ofício nº S/10, de 2013 (nº 380/2013, na origem),
da Procuradoria-Geral da República, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. JARBAS SOARES JÚNIOR para compor
o Conselho Nacional do Ministério Público, nos
termos do art. 130-A da Constituição Federal.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão, portanto, do parecer, que
teve como Relator o Senador Vital do Rêgo.
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, do mesmo modo como o fato, embora
distinto, do Presidente Evo Morales, mas demonstrando a situação de conflito no mundo, nós não podemos
deixar de registrar a nossa oposição, também veemente, ao golpe militar que acaba de acontecer no Egito.
Independentemente da opinião e das posições
contrárias, oposicionistas, de diversos setores, nós so-
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mos favoráveis ao projeto democrático, seja no Egito,
seja na nossa região, seja no Oriente Médio. O melhor
caminho para nós resolvermos as controvérsias, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo, é
o caminho da democracia; é ampliar a democracia, e
não restringi-la. E qualquer golpe dessa natureza tem
que ser rechaçado por nós.
Quero registrar que o Governo brasileiro já emitiu
opinião também sobre o golpe de Estado que acaba
de ser confirmado no Egito, com o presidente eleito
sendo deposto por um golpe militar. É algo bastante
preocupante ao que nós estamos assistindo em diversas regiões do mundo, com episódios lastimáveis como
essa, digamos assim, recessão democrática a que nós
estamos assistindo, especialmente no Oriente Médio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra
V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para um registro, enquanto concluímos mais esta votação, para deixar
aqui impresso nos Anais do Senado o meu testemunho
do profissionalismo, da competência e da seriedade do
Dr. Jarbas Soares Júnior, com quem tive o prazer de
conviver em Minas Gerais, enquanto Governador do
Estado, e ele Procurador-Geral de Justiça. Jarbas, com
uma dedicação profunda a vários temas, em especial
ao tema do meio ambiente, adquiriu uma extraordinária
liderança nacional, respeitadíssimo pelos seus pares no
Estado, mas também, da mesma forma, pelos representantes do Ministério Público de toda a Federação.
Portanto, a sua recondução ao Conselho Nacional do Ministério Público engrandece aquela Corte, já
composta por homens e mulheres de extraordinário
talento, e fortalece um órgão cada vez mais relevante,
um órgão cada vez mais decisivo para que possamos
ter um Ministério Público cada vez mais atuante, mas
também sob a orientação e a coordenação do Conselho Nacional, assim como ocorre com o Conselho
Nacional de Justiça. São dois instrumentos, hoje, da
democracia, que fortalecem os seus membros, fortalecem as suas carreiras específicas e, ao mesmo tempo,
impedem que limites sejam ultrapassados.
Portanto, os meus cumprimentos ao Conselheiro Jarbas Soares. Desejo que ele possa cumprir mais
um extraordinário mandato e que o Ministério Público
brasileiro possa continuar cumprindo com o seu imprescindível papel em defesa da sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
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/
PMDB – AL) – SIM, 50 votos; NÃO, 4.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Jarbas Soares Júnior para o Conselho Nacional do Ministério
Público.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Presidente Renan, gostaria que fizesse constar o
meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do
Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submetemos à apreciação do Plenário
do Senado Federal o nome de Jeferson Luiz Pereira,
indicação da Procuradoria Geral da República, para o
Conselho Nacional do Ministério Público.
Item extrapauta:
PARECER Nº 362, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 362,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana,
sobre o Ofício nº S/9, de 2013 (nº 380/2013,
na origem), do Procurador-Geral da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Sr. JEFERSON LUIZ PEREIRA
COELHO para compor o Conselho Nacional
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do Ministério Público, nos termos do art. 130A da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Já fiz a votação desse nome indicado para
o CNMP, mas eu gostaria de justificar as outras votações. Eu estava cuidando de uma parte administrativa
e faltei nas outras votações. Mas eu queria que V. Exª
registrasse, por favor, que meu voto é favorável às indicações que passaram.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de
voto do Senador Gim Argello.
Consulto os Srs. Senadores se já podemos encerrar a votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, o painel está parado, só esperando V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos, como pede o Senador Inácio
Arruda, encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 49 Srs. Senadores; NÃO,
04.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Jeferson
Luiz Pereira Coelho para o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Peço a V. Exª que registre a minha presença nessa votação, porque infelizmente me distraí.
São tantas autoridades que acabei perdendo essa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, a Mesa registrará a
manifestação de V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, nós vamos iniciar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, vamos iniciar a pauta que V. Exª está
tratando ou vamos continuar votando autoridades?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar a última autoridade e aí
começamos a pauta consensualmente acertada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Já são 19 horas e 20 minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª, Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto à apreciação do Senado Federal a indicação de Cláudio Henrique Portela do Rego,
para o Conselho Nacional do Ministério Público, por
indicação da Procuradoria Geral da República.
Item extrapauta:
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PARECER Nº 520, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 520,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício
Oliveira, sobre o Ofício nº S/16, de 2013 (nº
380/2013, na origem), da Procuradoria-Geral
da República, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. CLÁUDIO
HENRIQUE PORTELA DO REGO para compor
o Conselho Nacional do Ministério Público, nos
termos do art. 130-A da Constituição Federal.
Prorrogo a sessão para que nós possamos completar a Ordem do Dia.
O Parecer nº 520, que teve como relator o Senador Eunício Oliveira, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação de Cláudio Henrique Portela do Rego para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público.
Em discussão o Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer,
declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quero apenas justificar que, na votação anterior, a
minha posição era o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação a
manifestação de V. Exª.
Peço aos Srs. Senadores que não se ausentem do
plenário porque nós vamos ter ainda, certamente, votações importantes. E, às 19h30 – estamos muito próximos
– nós começaremos a apreciação do ECAD, conforme
procedimento acordado com os Líderes partidários.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 5.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Cláudio Henrique Portela do Rego para o Conselho Nacional do
Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto, por fim, à apreciação do Senado Federal o nome de Marcelo Ferra de Carvalho,
indicação da Procuradoria Geral da República, para
compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
O Relator do Parecer nº 392 foi o Senador Mozarildo Cavalcanti, nos termos do art. 130 da Constituição Federal.
Item extrapauta:
PARECER Nº 392, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 392,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti, sobre o Ofício nº S/11, de 2013 (nº
380/2013, na origem), do Procurador-Geral da
República, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor MARCELO FERRA DE CARVALHO para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público, nos termos do
art. 130-A da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda sobre
Evo Morales, comunico a V. Exª que o Presidente da
Bolívia acaba de pousar em Fortaleza. Portanto, está
em espaço seguro, tranqüilo, porque está no Brasil
efetivamente, mais um motivo para nós votarmos o
requerimento de solidariedade a esse Presidente
boliviano.
É o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Eu gostaria de pedir aos colegas nessa votação
em que estamos apreciando o nome do Dr. Marcelo
Ferra para compor o CNMP. Ele é originário do Estado do Mato Grosso e já foi Procurador Geral da nossa
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual
e foi Procurador Geral nos dois mandatos em que fui
Governador do Estado do Mato Grosso também.
Como disse no dia em que ele foi sabatinado, o
Dr. Marcelo foi um Procurador Geral atuante, um Procurador que cumpriu com todas as suas obrigações e
soube conduzir a Ministério Público do Estado de Mato
Grosso com mãos firmes, fazendo aquilo que deveria
ser feito e levando ao crescimento o Ministério Público
estadual, tendo o respeito da população do Estado do
Mato Grosso.
Portanto, eu peço aos colegas Senadores e Senadoras que deem um voto de confiança ao Dr. Marcelo Ferra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
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/
PMDB – AL) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; NÃO, 9.
Houve uma abstenção.
Total: 52 votos.
Está, portanto, aprovado por um voto o nome do
Sr. Marcelo Ferra de Carvalho para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, peço para registrar o meu voto
na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar o último nome para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Item extrapauta:
PARECER Nº 418, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 418,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta,
sobre o Ofício nº S/14, de 2013 (nº 380/2013,
na origem), submeto à apreciação do Senado Federal, por fim, o nome do Sr. VLADIMIR
BARROS ARAS para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, indicação da Procuradoria-Geral da República, n o s t e r m o s
do ar t. 130-A da Constituição Federal
O parecer é do Senador Magno Malta, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação de
Vladimir Barros Aras para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público.
Em discussão (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, para testemunhar esta indicação de
um dos mais competentes membros do Ministério
Público que nós ao longo desses últimos três meses
podemos sabatinar.
Eu conheço a história deste indicado, Sr. Presidente, e posso dizer que sabatina do Sr. Vladimir Aras
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foi extremamente rica e produtiva para a Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
apenas para ressaltar a competência do Procurador
da República que está sendo votado agora, Vladimir
Aras. É dos maiores especialistas do Brasil em lavagem de dinheiro, é um cidadão sério, um servidor público decente. Foi o mais votado dentro do Ministério
Público Federal. O mais votado dentro do Ministério
Público Federal. Foi muito bem votado, unanimemente,
na Comissão de Constituição e Justiça.
Eu gostaria de também me associar ao que disse
o Senador Vital do Rêgo.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também, como o Senador Pedro Taques, dizer que
a indicação do Dr. Vladimir – quero pedir o apoio aos
nossos pares – é uma indicação dos membros do Ministério Público.
Portanto, a vinculação, a história do Dr. Vladimir
é a história inclusive de uma vida pautada em uma advocacia voltada para os trabalhadores, voltada para o
povo. Chega hoje com a indicação para o Conselho.
Portanto, é alguém cuja conduta podemos atestar aqui,
publicamente, a sua relação e o seu comprometimento com a causa e não o comprometimento com qualquer outro tipo de relação individual. É uma pessoa
que dignifica a estrutura do Ministério Público e com
certeza continuará no Conselho o importante trabalho
que fez ao longo da sua vida, na sua carreira, na sua
formação do saber jurídico e também na estrutura do
Ministério Público.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, é a Senadora Lídice da Mata, aqui, por
favor. Estou pedindo há algum tempo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, é para também apelar as Srªs e
aos Srs. Senadores nessa votação importante.
Na votação anterior tivemos um quórum muito
baixo, e eu quero realmente pedir o apoio as Srªs e aos
Srs. Senadores para este extraordinário homem público.
É um dos mais destacados da sua carreira no
Ministério Público, como aqui já foi relevantemente
colocado pelo Senador Pedro Taques, que o destacou
como um dos maiores entendidos na investigação e
na legislação da lavagem de dinheiro.
É por isso que o Ministério Público, no seu Conselho Nacional, precisa de gente com Vladimir Aras,
para que ele continue dando a contribuição efetiva que
vem dando à causa pública em nosso País.
Eu quero pedir a cada um dos Srs. e das Srªs Senadoras apoio a esse quadro que a Bahia dá ao Brasil.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O painel está travado. Nós não estamos conseguindo a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra exatamente
sobre isso. É que houve um problema com o painel,
que está travado. Nós precisamos repetir a votação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, não estou conseguindo votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso. Vamos ter que reabrir o painel antes de anunciarmos o resultado.
Vamos zerar o painel para que todos possam
votar. É que houve um probleminha aqui.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Agora já está refeito o painel. É porque travou...
(Procede-se à votação)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
pedir mais uma vez, em função até em função do travamento do painel. Eu acho que alguém está tentando
travar essa nossa caminhada. Eu queria, portanto, pedir que destravem também os votos e que possamos
ter o apoio de todas as Srªs e os Srs. Senadores, para
que possamos ter a votação e aprovação do nome de
Vladimir Barros Aras, que honra a Bahia e o Brasil no
Conselho Nacional do Ministério Público.
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Eu gostaria de pedir aos Srs. Senadores, que têm
acompanhado o clamor das ruas votando uma pauta,
implantando uma pauta nova no Senado Federal, que
nós possamos garantir a participação, a continuidade
dessa participação que dignifica a Nação brasileira no
Conselho Nacional do Ministério Público.
Peço, portanto, especialmente às Senadoras que
aprovem o nome do Sr. Vladimir Aras. Como somos tão
poucas neste Parlamento, peço também, devotadamente, o apoio aos Srs. Senadores de todos os partidos,
que se façam presentes e que possam votar para que
nós possamos obter uma vitória efetiva, aumentando
o quórum. Peço aos Srs. Senadores que não estejam
presentes aqui no Senado, mas estejam nas outras
dependências do Senado, possam aqui comparecer
para dar o seu voto.
Muito obrigada.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal, com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de aproveitar este momento para fazer uma saudação especial ao povo de
Brasiléia, cidade natal do Senador Jorge Viana, que
hoje está completando 103 de existência.
E eu aproveito para...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do
microfone.) – Meu pai e minha família.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Jorge Viana está fazendo aqui uma correção, porque, na
realidade, é a cidade natal da sua família, do seu pai,
o Sr. ex-Deputado Federal Wilde Viana.
E eu proveito esse momento para cumprimentar
o povo de Brasileia, essa cidade bonita, lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, que está completando hoje
103 anos de existência, de resistência, e de sobrevivência, com todas as precariedades típicas daquela
região, mas uma cidade muito bonita e agradável, que
certamente acolherá todos que a visitarem com muito
carinho e com muita hospitalidade.
Então, fica, Sr. Presidente, o registro aqui da saudação ao povo de Brasileia pelo aniversário de 103
anos de existência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
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/
PMDB – AL) – SIM, 38; NÃO, 17; uma abstenção.
Está, portanto, rejeitado o nome de Vladimir Barros Aras para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à Ordem do Dia.
Srs. Senadores, nós vamos agora avançar na
pauta sobre a qual nós havíamos acordado ontem com
os Líderes partidários.
Há, sobre a mesa, um requerimento que será
lido pelo Senador Casildo Maldaner, 1º Secretário do
Senado Federal em exercício.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) –
REQUERIMENTO Nº 726, DE 2013
Sr. Presidente, requeremos calendário especial
para a Proposta de Emenda à Constituição nº
53, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Humberto Costa, que exclui a pena
de aposentadoria do magistrado por interesse
público, para que a matéria conste da Ordem
do Dia de sessões deliberativas extraordinárias
a serem convocadas, na forma que se segue.
Primeiro turno. E aí vem conforme a deliberação
que possa acontecer.
Esse é o requerimento subscrito por diversos
Srs. Senadores.
É o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, outro requerimento
que será lido pelo Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) –
REQUERIMENTO Nº 727, DE 2013
Sr. Presidente, requeremos calendário especial
para a Proposta de Emenda à Constituição nº
75, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Humberto Costa, que dá nova redação
aos artigos 128, §5º, inciso I, letra a, e 130A, §2º, item III, da Constituição Federal, para
prever a possibilidade de aplicação a membros
do Ministério Público das penas de demissão
e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério
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Público e exclui a pena de aposentadoria do
magistrado por interesse público, para que a
matéria conste da Ordem do Dia de sessões
deliberativas extraordinárias a serem convocadas, na forma como segue.
Além do Senador Humberto Costa, seguem-se
outras respectivas assinaturas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um requerimento também, assinado por inúmeros Líderes,
sobre uma PEC, e eu gostaria que V. Exª colocasse em
votação para que a gente discuta o tema no calendário
agendado por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar primeiro esse requerimento que foi lido pelo Senador Casildo Maldaner;
em seguida, nós faremos a leitura do requerimento a
que se refere V. Exª.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
só para entender: V. Exª vai votar esse requerimento e,
logo em seguida, vai fazer a votação do Ecad; é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, foi o
encaminhamento que nós tratamos ontem aqui. Nós
poderemos apreciar essas duas matérias cujos requerimentos já foram aprovados.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Quais são as
matérias, Sr. Presidente?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presidente, um esclarecimento pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Apenas para que a gente possa orientar a Bancada,
Sr. Presidente, quais são as matérias?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Desculpe. Esse requerimento é da PEC 75, que praticamente reproduz
a PEC 37, porque trata do Ministério Público, de limitar a atuação do Ministério Público, se eu estou bem
lembrada a respeito disso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já votamos o primeiro requerimento. Deixa eu ler para...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Esse
é o 75.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para não haver dúvida: o requeri-
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mento da PEC 53 já foi aprovado, o calendário especial; e foi anunciado o requerimento para a PEC 75.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu peço pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Qual o escopo da PEC 75?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A PEC
75 trata do Ministério Público, de limitar...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A PEC 75 simplesmente enforca o Ministério Público. Eu pediria a V. Exª
que submetesse à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós
temos que buscar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria não tem consenso para
deliberação no Plenário do Senado. Nós queremos
que ela seja submetida à Comissão de Constituição e
Justiça, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aliás, na
Comissão de Constituição e Justiça, já há um Relator,
que é o Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem foi combinado com os Srs. Senadores e com as Srªs Senadoras a apreciação dos
dois requerimentos hoje, para que nós aprovássemos
calendários especiais. Ontem mesmo, nós concedemos a palavra ao Senador Blairo Maggi e ao Senador
Humberto Costa, que concordaram em ser os Relatores da matéria.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Um é o
autor, e o outro é o Relator
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a apreciação dos dois requerimentos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, acho que é
preciso que as pessoas leiam o que se produz aqui e
interpretem da forma correta. O objetivo dessas duas
proposições, no caso do Ministério Público, é acabar
com esse absurdo de alguém que comete crimes, homicídio, corrupção poder ser afastado recebendo os
seus vencimentos integralmente.
Em relação ao Judiciário, é para acabar com a
aposentadoria compulsória como pena. Isso não é pena!
Isso é prêmio! O objetivo das PECs é esse.
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Ontem, recebi a representação da Procuradoria-Geral da República, recebi a associação do Ministério
Público, recebi as críticas que eles fizeram, e nós fizemos um acordo. O Ministério Público vai enviar a esta
Casa um texto que irá até o Senador Blairo Maggi e
que poderá ser uma proposta de consenso. Aí, sem
ameaçar qualquer das prerrogativas do Ministério Público e do Poder Judiciário, vamos acabar com essas
excrescências. É isso que está em jogo.
Por isso, peço a V. Exª que não vote agora a urgência. Mas, a partir do momento em que o Ministério
Público nos mandar essa versão e que nós acordarmos... Ou, então, se V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está propondo uma nova orientação. Não foi isso o que nós combinamos ontem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas eu quero esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós combinamos de votar o calendário especial...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Tudo bem, tudo bem. Então, que permaneça...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª conclui as tratativas
com o Ministério Público.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Tudo bem, está certo. Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que está em discussão...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, essa informação do Senador Humberto
Costa é importante. Nós temos de aguardar a manifestação que ele anunciou e submetê-la à análise
dos Srs. Senadores. Creio que essa é uma proposta
que exige...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Minha proposta é manter o calendário, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa
é uma proposta que exige cautela, essa é uma matéria que exige cuidado, e não podemos agir precipitadamente. A instituição do Ministério Público é uma
instituição preciosa para o País, essencial, as suas
prerrogativas devem ser valorizadas e preservadas.
Nós não estamos…
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós
não estamos precipitadamente anunciando que votaremos contra tudo o que se apresentar. Mas, se há um
entendimento exatamente com o Ministério Público,
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aqui anunciado pelo Senador Humberto Costa, nós
devemos aguardar.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Devemos aguardar os subsídios que nos serão fornecidos
para esse debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, eu só queria lembrar a V. Exª e à Casa que nós ontem acordamos que
nós hoje apreciaríamos esse requerimento.
E eu lamento apenas que V. Exª, que nós respeitamos muito, tenha dito que essa proposta de emenda
à Constituição é contra o Ministério Público.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu ouvi V. Exª e ouvirei novamente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está
certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu fui constituinte e um dos orgulhos que
eu carrego comigo é de ter ajudado a tirar o Ministério
Público do Brasil do papel, como instituição. Mas não
há nenhum sentido que membro do Ministério Público que comete crime, desvio, corrupção não possa, a
exemplo do que acontece com o povo, ser julgado por
isso. Ele não pode se aposentar como benefício pelo
crime praticado. É essa a discussão. Então, vamos
manter o calendário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sim,
Presidente, nós queremos discutir, queremos debater
o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos discutir, mas temos um acordo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – E
não houve a concordância do PSDB. O PSDB quer
que vá à Comissão de Justiça.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Líder do PSDB está aí; não participou desse acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Participou. Todos os Líderes participaram. Ontem, mais uma vez, nós repetimos, chamamos
a atenção. Todos concordaram. As notas taquigráficas
estão aqui para que nós possamos mandar para cada
um dos Senadores.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra a V.
Exª; em seguida, ao Senador Aloysio Nunes.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
agora há pouco, todos nós nos somamos aos elogios
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Vital do Rêgo, pela celeridade que ele está
imprimindo àquela Comissão, que tem apreciado e
votado projetos da maior importância, como fez hoje,
por exemplo, com o voto aberto.
Eu quero fazer uma proposta aqui. Entendendo
a decisão de V. Exª de trazer temas importantes para
serem apreciados no plenário, mas considerando a
celeridade que a Comissão de Constituição e Justiça
está adotando, que essas PECs sejam imediatamente submetidas à Comissão de Constituição e Justiça,
debatidas lá, apreciadas lá. E, em seguida, venham
imediatamente ao plenário. Essa é a primeira parte
da minha colocação.
A segunda é: eu gostaria de saber qual é o procedimento que a Mesa vai adotar para a PEC já aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, de
autoria do Senador Paulo Paim e relatada pelo Senador Sérgio Souza, que amplia o voto aberto, acabando com o voto secreto, em todas as modalidades hoje
previstas na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Isso eu já respondi a V. Exª. Nós vamos aprovar o calendário especial, a exemplo do que
estamos fazendo aqui. E queria só repetir mais uma
vez: o Senado aprovou o voto secreto para o agente
político, para Senador e para Deputado – a eliminação
do voto secreto. Essa matéria já está na Câmara dos
Deputados, tramitou na Comissão de Constituição e
Justiça, foi aprovada e tramitará no plenário. A proposta
do Senador Paulo Paim é uma extensão da eliminação
do voto secreto para todas as modalidades secretas
de voto do nosso sistema jurídico. Ela também será
submetida ao calendário especial.
Eu só queria dizer aos Senadores que, conforme
nós combinamos ontem, nós vamos recolher o voto
dos Líderes partidários no requerimento que sugere
o calendário especial. Nós já votamos o da Magistratura e precisamos concluir a votação do requerimento
já anunciado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação, o requerimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu também gostaria de uma informação, Sr.
Presidente, se V. Exª permitir...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado o requerimento, contra os votos dos
Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes Ferreira, Ana
Amélia, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues e Benedito de Lira.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rodrigo Rollemberg e Senadora Lúcia
Vânia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E
Senador Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está, portanto, aprovado o calendário
especial.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu recebi
a incumbência de ser o Relator das duas PECs e, a
exemplo do autor, eu também estou ouvindo o Ministério Público, estou ouvindo a Magistratura, e quero
assegurar à Casa que não virá para cá qualquer coisa,
pelo menos da minha parte, que venha a enfraquecer
o Ministério Público ou que venha a enfraquecer a Magistratura nacional. Bem pelo contrário, nós queremos
é fortalecer e dar condições para que aqueles, como
V. Exª disse, que cometerem os crimes que forem ali
elencados tenham que pagar na mesma moeda, como
todo brasileiro paga.
Então, essa é a discussão que vai haver. Eu quero,
como estou conversando, dizer com toda a tranquilidade: da minha parte, não virá nada para este plenário
que não seja uma coisa conversada com as associações, com a Magistratura e com o Ministério Público,
para poder fazer o meu relatório.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª .
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada. Sr.
Presidente.
Na realidade, eu queria pedir um esclarecimento. Eu ouvi, com muita atenção, o Senador Humberto
Costa, que é o autor das propostas e do diálogo que foi
aberto com o Ministério Público. Entretanto, Sr. Presidente, não ficou claro o prazo, porque eu considero ser
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importante ouvi-lo, mas gostaria de saber se há prazo
para o Ministério Público trazer suas propostas para
esta Casa, visto que acabamos de aprovar o calendário especial e com o qual eu concordo, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, a representação da PGR nos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
nos confirmou que amanhã, pela manhã, vai nos entregar a proposta, que, pelo que conversamos, será
uma proposta de consenso.
Então, a ideia é que a gente tenha condição de
votar isso talvez até amanhã. Vai depender do Relator.
Eu sou tão somente o autor. Entendeu?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Entendi e concordo com V. Exª.
Requerimento que será lido pelo Senador Casildo Maldaner.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª,
pois é o requerimento que propõe um calendário especial para a PEC do Senador Paulo Paim, que estende
a eliminação do voto secreto para as outras modalidades existentes de voto secreto no País.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Radicaliza com a transparência, Sr. Presidente.
Esse é o termo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) –
REQUERIMENTO Nº 755, DE 2013
Sr. Presidente, requeremos calendário especial
para a Proposta de Emenda à Constituição nº
20, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Paulo Paim, que altera os arts. 52, 55
e 56 da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar,
para que a matéria conste da Ordem do Dia
de sessões deliberativas extraordinárias a serem convocadas.
E seguem-se as assinaturas.
Esse é o requerimento, Sr. Presidente. E o calendário especial com relação ao voto secreto.
É lido o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Proposta de calendário especial para
apreciação da PEC, subscrita, em primeiro lugar, pelo
Senador Paulo Paim.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado...
Eu quero comunicar à Casa que, por sugestão
do Senador Luiz Henrique, nós antecipamos a apreciação da PEC que trata do suplente de Senador, que
estava pautada para a última segunda-feira, para a
próxima segunda-feira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, o PLC nº 39, há urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há urgência sobre a mesa, e nós pretendemos colocar em votação o requerimento tão logo
concluamos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Ainda hoje, Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento para a urgência do
projeto de lei da Câmara.
Nós estávamos anunciando o calendário especial para a apreciação da PEC subscrita pelo Senador
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu submeto, agora, o requerimento do
Senador Ricardo Ferraço:
Que propõe a urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados nº 39, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional
ou estrangeira, e dá outras providências.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Está, portanto, aprovado o calendário especial.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Sem
revisão do orador.) –Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª,
mais uma vez, a inclusão na pauta do Projeto de Lei
do Senado nº 77, de 2010, de autoria do ex-Senador
Raimundo Colombo, que estabelece mecanismo de
participação popular na elaboração de lei pelo Congresso Nacional e dá outras providências.
Agradeço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, em virtude da minha presença na audiência agora
com a Presidente da República, junto com o Senador
Humberto Costa e os artistas, em razão do projeto de
lei resultado da CPI do Ecad, eu queria que fosse justificado o meu voto favorável nas Mensagens Presidenciais nºs 285 e 286, e nos Pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania nºs 287, 288, 289,
290, 291, 292, 294, 295, 296, 297. Em todos eles, voto
favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, as
manifestações de V. Exª, Senador Randolfe.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Presidente Renan Calheiros, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
mencionou há instantes que o projeto do Senador Luiz
Henrique de emenda à Constituição relativo a suplentes de Senadores será apreciado na próxima semana.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o projeto estava pautado para a
última segunda-feira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E será antecipado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E será antecipado, por sugestão do
Senador Luiz Henrique, para a próxima segunda-feira.
É um calendário especial.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito bem.
Eu queria, Sr. Presidente, requerer, tendo em
conta que tenho um projeto de emenda à Constituição
que justamente define que cada Senador será eleito
com dois suplentes, também eleitos de forma direta,
nos termos da lei, e cada partido ou coligação poderá
apresentar até três candidatos a suplente de Senador,
por se tratar de assunto correlato, que seja examinado
junto com a proposta do Senador Luiz Henrique, para
que apreciemos e troquemos ideias para ver qual a
melhor forma de não termos mais Senadores senão
eleitos diretamente pelo povo.
Então, vou encaminhar à Mesa e solicitar que a
PEC 55, de 2007, seja também considerada na mesma ocasião, Sr. Presidente, apensada.
Obrigado.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer ao Senador Eduardo
Suplicy que, em havendo concordância com a tramitação conjunta, será feito da forma que V. Exª...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Presidente Renan, apenas para...
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia e Senador Aécio Neves.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje,
na Comissão de Justiça, nós votamos a urgência para
o projeto dos papiloscopistas.
Eu gostaria de vê-lo na agenda, se possível, ou
votado o requerimento aqui, agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, tomaremos as
providências pedidas por V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar de não ter efeito prático, eu gostaria que ficasse
registrado o meu voto favorável à indicação do Procurador Vladimir Aras.
Eu estava na liderança do PSDB, numa reunião.
Infelizmente, não participei daquela votação, mas gostaria que registrasse meu voto favorável à indicação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registra a manifestação de V.
Exª, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
no mesmo sentido do Senador Aécio Neves, votaria
favoravelmente, mas eu estava às voltas com a redação das emendas que vou oferecer agora ao projeto do
Ecad. Estava às voltas com a assessoria e não pude
participar da votação.
Peço a V. Exª que registre a minha presença.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com muita satisfação a manifestação de V. Exª, Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
no conjunto das mensagens que justifiquei ainda há
pouco, consta o Parecer nº 418, que se refere exatamente ao Sr. Vladimir Barros Aras. Eu só quero reiterar, para ficar bem claro, que meu voto é favorável à
indicação do Sr. Vladimir Barros Aras para compor o
Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará com satisfação a manifestação de V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – A exemplo do que fez a Senadora Lúcia Vânia, nós aprovamos hoje, na Comissão
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de Constituição e Justiça, o projeto que diz respeito
aos papiloscopistas. Eu acho que realmente poderia
fazer parte desse calendário especial.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª pudesse repetir.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Hoje, a exemplo do que já fez a Senadora Lúcia Vânia,
peço urgência para que se coloque também o projeto
dos papiloscopistas.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tomaremos todas as providências para
que a sugestão de V. Exª conste da Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente
Renan Calheiros.
Antes que comecemos a votação dessa matéria
tão importante relacionada ao Ecad, que interessa
aos artistas brasileiros, eu penso ser muito importante registrar que a Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado vem debatendo, há mais de 12
anos, as questões relativas ao direito autoral no nosso
País, por meio de audiências públicas, reuniões administrativas e votando projeto sobre o tema, alguns de
autoria de membros da Comissão, que apresentaram
proposições atendendo às conclusões do colegiado
da nossa Comissão.
Alguns desses projetos foram construídos em
parceria com os setores da cultura e, mesmo deliberados e aprovados pela Comissão, por motivos diversos não lograram êxito aqui, no plenário. Era natural,
pois, que a atual proposição atendesse à correta tramitação regimental e, após a decisão da CCJ, fosse
encaminhada para a comissão de mérito, ou seja, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual
sou Vice-Presidente. Falo aqui também em nome do
titular, Senador Cyro Miranda.
Mas é absolutamente compreensível que artistas
presentes aqui, no plenário, aos quais saúdo, demandem a esta Casa a urgência, pois o projeto avança
em novas conquistas para a classe musical brasileira,
além de fortalecer o debate no Senado Federal, em
especial pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, recentemente, pela CPI do Ecad.
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Portanto, manifesto o meu apoio e, tenho certeza,
da nossa Comissão à urgência e, consequentemente,
à aprovação desse importante projeto.
Eu queria destacar aqui, especialmente, a atuação do Senador Randolfe Rodrigues pela iniciativa da
CPI do Ecad, a relatoria do Senador Humberto Costa,
hoje, na CCJ, e também a atuação do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que pretendia submeter, no mérito, à
Comissão de Educação, mas entendeu as razões de
essa matéria ter sido, durante 12 anos, examinada na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte e acolheu
a proposição do Senador Relator Humberto Costa e
também do Senador Randolfe Rodrigues...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... para
que fosse possível, sim, nesta noite, votar e colocar
um ponto final nesta novela que se prolongou por tanto tempo.
Essa é a minha manifestação, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, questão de ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Questão de ordem, Presidente, arguindo o art.
403 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues para uma questão de ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, nos termos do 403 do Regimento Interno, apresento questão de ordem, para
que a Mesa possa dirimir a seguinte questão que
apresento: foi apreciada a indicação do Sr. Vladimir
Barros Aras para o Conselho Nacional do Ministério
Público. No momento da apreciação, o nome do Sr.
Vladimir Barros Aras foi rejeitado, por não ter atingido o quórum exigido de 41 votos. Obteve, somente,
naquele momento, 38 votos. Ocorre, Sr. Presidente,
que, posteriormente a isso, registraram votos favoráveis ao Sr. Vladimir Barros Aras eu próprio, o Senador
Aloysio Nunes e o Senador Aécio Neves, e consta
que, daqui a pouco...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu também, Sr. Presidente, quero declarar o meu voto
favorável ao Sr. Vladimir Aras.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... o Senador Humberto Costa também registrará, totalizando 42 votos.
Eu pergunto à Mesa – e esta, realmente, é uma
dúvida que solicito para ser dirimida por parte da Mesa
–, tendo em vista, agora, que estão registrados 42 votos, se não cabe a reconsideração e, portanto, a consideração da condução do Sr. Vladimir Barros Aras para
o Conselho Nacional do Ministério Público. É a dúvida
que apresento à Mesa, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Olha, sinceramente, eu também gostaria
muito que coubesse essa reconsideração. No entanto...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu darei a palavra a todos.
No entanto, eu queria lamentar, mas dizer que,
depois de apurados os votos, anunciado o resultado,
não cabe a reconsideração, infelizmente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Presidente, consta que há precedente na Casa em relação a essa questão, porque já
houve uma votação em que isso foi possível. Eu gostaria que V. Exª pudesse verificar. Se não me engano, há
uma deliberação da Mesa. Sendo uma deliberação da
Mesa, essa deliberação pode ser modificada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que há, Senadora Lídice da Mata, é
o Ato nº 1, de 2010, da Mesa Diretora do Senado Federal, que diz exatamente, no seu art. 5º, que é vedada
apreciação na mesma sessão legislativa de indicação
de autoridade rejeitada pelo Senado Federal.
Infelizmente, é o que manda fazer o Regimento
do Senado Federal.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, Sr. Presidente, é que o determina um
ato da Mesa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não
é o Regimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Portanto, um ato da Mesa pode ser revogado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não
é determinado pelo Regimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A
Mesa tomou uma decisão, não foi uma alteração regimental. Eu sei que a Mesa tem, inclusive, prerrogativa
para isso, só que prerrogativa em ato da Mesa.
Portanto, acho que esse é um objeto para se
discutir adiante. Nesta sessão, concordo com V. Exª,
não teríamos ...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria lamentar, mas não podemos
colher mais votos, infelizmente, depois de anunciado
o resultado. Infelizmente!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Wellington Dias, voto “sim” em Vladimir Aras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Projeto de Lei do Senado Federal nº
129, DE 2012.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Uma
questão de ordem, com fundamento no art. 403, combinado com o art. 412...
Vou repetir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estou ouvindo V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Uma
questão de ordem... Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para uma questão de ordem, com a
palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Uma
questão de ordem, com fundamento no art. 403, combinado com o art. 412, inciso III, que diz o seguinte:
Art. 412. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, mediante os
seguintes princípios básicos:
........................................................................
III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de Plenário,...
“Ou decisão de Plenário.”
Eu gostaria de suscitar esta possibilidade: que
V. Exª colocasse esse tema em votação do Plenário
neste instante.
É uma questão de ordem que faço com todo o
respeito à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou responder em seguida. Eu estou pegando o Regimento, para, especificamente, na
forma do Regimento, responder a questão de ordem.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, se V. Exª me permite, ainda há a parte final
do inciso III, que diz o seguinte: “exceto quando tomada,
por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado
o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros da
Casa”. Portanto, 3/5 aqui, 49 Senadores.
Aí eu suscito esta questão de ordem e gostaria
que a Mesa pudesse responder, como V. Exª sempre
tem feito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos combinar um procedimento, antes de nós respondermos à questão de
ordem do Senador Pedro Taques: que nós possamos anunciar o próximo item da pauta, em função
de acordo de Lideranças, e, em seguida, eu responderei à questão de ordem levantada pelo Senador
Pedro Taques.
Nós queríamos agradecer a presença no Senado Federal de artistas consagrados da música popular
brasileira. Hoje, sem dúvida, é um grande dia para o
Senado Federal, e eu tive a oportunidade de, em nome
da Casa, dizer para os artistas que a oxigenação que
nós queremos do Parlamento, a sua aproximação com
a sociedade, passa, necessariamente, pelo que nós
fizemos hoje aqui: recebendo todos; ouvindo todos e
levando adiante o aperfeiçoamento institucional do Brasil. De modo que é uma honra muito grande recebê-los
no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012
Projeto de Lei do Senado Federal nº 129, de
2012, de iniciativa da Comissão Parlamentar
de Inquérito do Ecad, que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos Autorais e estabelece
condições para o exercício das prerrogativas
do Escritório Central, cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à
execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator
o Senador Humberto Costa, favorável, nos termos da
Emenda nº 1, o substitutivo que oferece e que vai à
publicação na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu tenho a satisfação de conceder a
palavra ao Senador Humberto Costa para proferir parecer à matéria, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Antes, porém, gostaria de agradecer ao Senador
Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje construiu para a apreciação
desta matéria, na Comissão de Constituição e Justiça,
uma grande convergência. É por causa da decisão da
Comissão e da urgência, que foi aprovada inicialmente na Comissão e depois aqui no plenário do Senado
Federal, que estamos apreciando esta matéria.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Só para agradecer a V. Exª. Essa convergência só foi
possível graças ao empenho, ao talento, de diversos
Senadores, de diversas Lideranças do Senado.
Quero registrar o Senador Randolfe Rodrigues,
que conduziu com brilhantismo a CPI do Ecad; quero registrar o Senador Lindbergh Farias, mas quero,
principalmente, dizer que nos últimos dois, três meses,
coube ao Senador Humberto Costa a costura, o entendimento, ouvindo todas as partes envolvidas nessa
tarefa, que foi dura, difícil, mas hoje, V. Exª, Senador
Humberto Costa, arrancou aplausos...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
esperanças de todos os artistas que foram à Comissão
de Constituição e Justiça.
Lá, recebemos um primoroso relatório, que V.
Exª pode delinear na sessão de daqui a pouco, com
a manifestação de V. Exª, mas saiba que a Comissão
de Constituição e Justiça se sente honrada em ter feito
de V. Exª o Relator desta matéria. (Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me, Senador Humberto, só para ficar claro. Havia uma questão
de ordem. Eu tinha entendido que ia ser lido o projeto, a pauta da votação, mas, diante de uma situação
particular aqui, com o travamento do painel, como V.
Exª explicou, diante do precedente que tem, pelo que
entendi, V. Exª iria fazer a abertura, mas, em seguida,
daria uma posição sobre a questão de ordem levantada pelo Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu inverto a ordem, a pedido de V. Exª,
com muita satisfação. Precisamente, respondendo ao
Senador Pedro Taques, eu queria dizer que o art. 293
diz o seguinte:
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Art. 293. No processo simbólico [que não é o
caso, mas deveremos utilizar esse artigo, Senador Wellington Dias, por analogia] observar-se-ão as seguintes normas:
VII – antes de anunciado o resultado, será lícito tomar o voto do Senador que penetrar no
recinto após a votação.
Então, seria lícito tomar os votos dos Srs. Senadores que tivessem chegado ao Senado antes de
anunciar o resultado, o que, na verdade, não ocorreu.
Os Srs. Senadores, cuja Ata registrará a manifestação
de cada um, pediram para que fossem tomados seus
votos depois de anunciado o resultado.
Eu lamento demais, mas o Regimento do Senado
Federal não me permite que faça isso.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, se V. Exª me permite, nós queremos
encaminhar um recurso à Comissão de Constituição
e Justiça, na forma do Regimento, para que a gente
possa apreciar esta situação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu lamento também e defiro o recurso
de V. Exª, que o recurso seja exatamente encaminhado
por V. Exª, mas aceito e defiro o recurso que vai para
a Comissão de Constituição e Justiça.
Eu queria só dizer aos Srs. Senadores que esta
questão que estamos discutindo é que os Senadores
pediram, e o Senador Wellington Dias recursou da
decisão da Mesa, tomada com base no artigo, como
falei, com base em matéria análoga. O Senador recursou porque dissemos que não poderíamos tomar
os votos dos Srs. Senadores depois de anunciado o
resultado da votação.
Nós deferimos o recurso do Senador Wellington
Dias, apesar de não se tratar de matéria constitucional. O que o Senador Wellington Dias está querendo
é que tomemos os votos dos Senadores depois de
anunciado o resultado da votação.
Vamos para o Ecad, por sugestão do Senador
Walter Pinheiro.
PARECER Nº 640, DE 2013 – PLEN
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, representantes de
entidades de usuários, titulares de direitos autorais,
integrantes do Ecad, representantes de associações,
nós, nesta noite, vamos tomar uma decisão histórica.
E eu quero começar a minha fala agradecendo aos
Líderes partidários que permitiram que nós pudéssemos ter votado hoje, na Comissão de Constituição e
Justiça, essa matéria, e já estarmos votando, agora à
noite, a partir da definição de um regime de urgência.
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Eu quero muito, particularmente, agradecer aqui
ao Líder do PSDB, o Senador Aloysio Nunes que, embora tivesse uma posição muito bem fundamentada e
firme na defesa de que essa votação não poderia acontecer no dia de hoje, mostrou-se altamente flexível em
poder fazer o debate, em se informar melhor acerca
do conteúdo deste relatório e finalmente em apresentar valiosas contribuições que certamente haverei de
incorporar aqui ao meu relatório.
Às demais pessoas a quem eu quero render minhas homenagens, eu peço licença para render ao final
da leitura e da explicação do meu relatório.
Sr. Presidente, eu procurei fazer este relatório,
apesar do pouco tempo de que dispus, ouvindo a todos
os atores relacionados à temática da gestão coletiva
de direitos autorais na área da música. Ouvi titulares
de direitos autorais, muitos deles aqui; ouvi entidades
de usuários, entre elas a Abert; ouvi o próprio Ecad, do
qual recolhi várias sugestões que incorporei ao meu
relatório, e agora à noite incorporarei mais uma delas;
os representantes de associações e os especialistas
em Direito Ambiental, de forma que o meu projeto foi
à busca de encontrar algo que fosse o máximo possível próximo de um consenso. Tentei fazer uma síntese
de todas essas contribuições e apresento um relatório
que, como eu disse pela manhã, não tem vencidos
nem vencedores. Aliás, o único vencedor é o detentor
de direitos autorais.
E eu quero começar procurando ser mais breve
do que fui pela manhã, porque alguns dos nossos companheiros e companheiras já tiveram a oportunidade
de ouvir. Mas como é um assunto complexo e muitos
outros que estão aqui não tiveram essa oportunidade,
eu tentarei, mesmo sendo sintético, ser completo na
minha colocação. E eu quero fazer da mesma maneira
que fiz hoje de manhã: procurar responder aos questionamentos ao meu relatório e ao projeto que surgiu
inicialmente da comissão parlamentar de inquérito que
investigou as atividades do Ecad.
E a primeira pergunta é: por que votar agora, se
há alguns segmentos pedindo a ampliação dessa discussão, querendo realizar audiências públicas?
E eu digo que devemos votar agora porque é mais
do que necessária a reforma do sistema de gestão coletiva de direitos autorais na área da música.
Segundo. Temos que votar agora porque temos
dois sérios problemas de credibilidade. O primeiro deles diz respeito ao fato de que esse sistema e o próprio
Ecad hoje carecem da credibilidade necessária para
a realização das suas atividades.
Há, hoje, dois sensos comuns: um deles eu não
posso julgar se é correto: é o que diz – e a maioria das
pessoas diz – que se paga caro ao Ecad e que não há
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certeza se o autor foi o verdadeiro beneficiado daquele
pagamento; por outro lado, há um outro senso comum
de uma cultura equivocada no nosso País onde muitos
consideram que não é necessário e não é justo pagar
direitos autorais, e muitos não os pagam até por considerarem que esse sistema é imperfeito. Mas há, de
fato, no Brasil, uma cultura da pirataria.
Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª, pela
importância do que estamos relatando aqui, que pudesse haver silêncio por parte dos Parlamentares e
dos assessores principalmente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Atendendo à recomendação do Senador
Humberto Costa, peço um favor às pessoas que estão
localizadas, aqui, nessa posição, porque infelizmente
elas estão atrapalhando a visão dos Senadores e dos
próprios artistas. (Palmas.)
Recomendo a boa educação que, por favor, deixem...
O Senador Humberto Costa tem razão.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Portanto, eu gostaria de contribuir para que essa cultura
que admite a pirataria e entende que não é necessário
pagar por direitos autorais, que são o resultado da força
de trabalho dessas pessoas, possa mudar.
Portanto, esse projeto busca principalmente uma
melhor proteção aos detentores de direitos e é importante votar agora porque um primeiro passo precisa
ser dado.
Outra questão de credibilidade é a de que este
Congresso já fez duas CPIs, Estados fizeram CPIs,
projetos saíram para regulamentar essa área e nunca conseguiram ir adiante. Nós precisamos ir adiante
agora para que todos possam acreditar na hipótese e
na possibilidade de que é preciso mudar.
A segunda questão que quero responder é o
questionamento da constitucionalidade desse projeto, e
eu já disse, pela manhã, que tive oportunidade de conversar com o Ecad, que me apresentou um parecer do
ex-Ministro Rezek, que falava da inconstitucionalidade
daquele projeto que saiu da CPI, e discuti ponto por
ponto com o Ecad aqueles aspectos e procurei retirar
do meu relatório qualquer coisa que pudesse ser considerada uma afronta ou um desrespeito à Constituição.
A segunda questão que surge: é justo, é correto
o Estado interferir num tipo de atividade como essa?
E eu respondo, sem medo de errar, é justo, é correto,
e é necessário. O Estado regula diversas atividades
privadas; é o caso dos planos de saúde, são outros
espaços do mercado que são regulados e que o Es-
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tado, mais até do que nessa questão que vamos regular hoje, chega a definir muito mais coisas, preços,
critérios, enfim, o que não é o caso desse projeto que
tão somente quer definir parâmetros de fiscalização
para essa atividade de arrecadação e distribuição de
direitos autorais.
Não há, em qualquer momento deste relatório,
qualquer interferência do Estado na relação entre autores e usuários, no estabelecimento de preços ou
na definição dos critérios para o estabelecimento dos
próprios preços. Reconhecemos que essa é uma atividade eminentemente privada e restrita, reservada a
autores e a suas associações e aos usuários.
Mas por que o Estado deve entrar? Primeiro, para
que possamos cumprir a Constituição Brasileira. Ela
diz, no art. 5º, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras. E diz mais, que é assegurado a eles também o
direito de fiscalização do aproveitamento econômico
dessas obras. Portanto, estamos garantindo o direito
exclusivo da utilização e, ao mesmo tempo, criando as
condições para que eles possam fiscalizar o aproveitamento econômico das suas obras.
Portanto, a Constituição não deixa dúvida de que o
direito do autor precisa ser protegido, ao mesmo tempo
em que ela demanda do Poder Público a necessidade
de assegurar a fiscalização eficiente.
A criação do Ecad, em 1973, foi uma grande conquista dos detentores dos direitos autorais e da população brasileira. Permitiu que antes uma fragmentação
que havia pudesse ter uma centralização. E o Ecad
ultrapassou vários períodos, ultrapassou no governo
Collor o fim do Conselho Nacional dos Direitos Autorais; ultrapassou a nova lei de direitos autorais, relatada
pelo Senador Aloysio Nunes em 1998. E nessa nossa
proposição ele também ultrapassa.
Por várias vezes foi aventada a possibilidade
de que nós queríamos acabar com o Ecad. Não é
verdade! Nós estamos promovendo uma reforma do
Ecad, fazendo com que ele seja adequado a normas
de transparência, a normas de eficiência, e, acima de
tudo, que ele seja um instrumento para a garantia do
direito autoral de tantos brasileiros que exercem, com
tanta dignidade, esse papel.
Foi dito também, Sr. Presidente, que era objetivo nosso acabar com as associações, criar outras associações ou deixar que o Estado ocupasse o papel
dessas associações. Não é verdade! Ao contrário, o
que estamos fazendo agora é definindo critérios objetivos para essas associações possam existir e para
que elas possam cumprir o seu papel. Aliás, tanto não
queremos extinguir as associações existentes que elas
estão, por este relatório, automaticamente habilitadas,
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devendo tão somente, em um espaço de tempo aqui
determinado, adequarem-se às normas de habilitação
que nós estamos propondo aqui.
Então, ao mesmo tempo, nós ampliamos essa
possibilidade de novas associações. Novas associações que se submetam e estejam adequadas a essas
normas de habilitação poderão surgir e terão que ser
incorporadas pelo Ecad ao seu universo deliberatório.
Definimos, portanto, que esse ente arrecadador é
uma associação de associações e que lidará com o interesse coletivo, porque milhares de autores neste País
só podem usufruir dos seus direitos se estiverem afiliados a uma associação vinculada ao ente arrecadador.
Por isso, é importante também, como estamos
fazendo, definir parâmetros gerais para a atuação dessas associações. Mas aí alguém dirá: mas e o direito
de associação? É possível o Estado entrar em critérios
como quem vota? Qual a duração dos mandatos? Eu
digo que sim, e me baseio em decisões do Supremo
Tribunal Federal, que dizem claramente que esse direito
não é um direito absoluto, que, quando está em jogo
o bem público, o espaço público, o interesse coletivo,
o Estado tem oportunidade de definir regras. E aí não
há qualquer afronta ao direito de associação, porque
nós não estamos criando dificuldades nem regulando
qualquer associação.
Os grandes compositores de Pernambuco, por
exemplo, podem formar uma associação e se reunirem toda a semana para discutir, falar sobre a vida,
por exemplo.
O que nós estamos dizendo que é possível regular é uma associação que tenha a responsabilidade
de arrecadar e de distribuir recursos de direito autoral.
Portanto, não cabe, de forma alguma, qualquer tipo de
questionamento a essa possibilidade. Agora, o que é
que nós temos que fazer e eu procurei fazer? Foi lidar
com essa temática de forma equilibrada, buscar garantir o direito do autor de usufruir da sua produção,
o direito do autor de fiscalizar os ganhos que obtém
com essa produção e também o direito de associação.
Portanto, nós estamos, no meu ponto de vista,
sendo absolutamente sendo fiéis à lei e fiéis à Constituição.
Mas há, ainda, um outro ente importante, que
são os usuários, que são aqueles que consumem música e que têm que pagar. Nós precisamos, cada vez
mais, criar as condições para que se cumpra esse pagamento. Aí, Sr. Presidente, tanto faz se são públicos
ou privados. Por que é que uma prefeitura que é patrocinada por uma cervejaria, que é patrocinada pela
Petrobras, que paga altos cachês, não pode pagar o
direito autoral desses autores? (Palmas.)
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Portanto, nós temos que fazer cumprir aquilo que
o Senador Aloysio Nunes deixou explícito na regulamentação da Lei do Direito Autoral, em 1998. Portanto, o usuário tem que pagar, mas ele tem o direito de
pagar o justo. Ele não pode ser cobrado de forma absolutamente impossível de pagar.
Por isso, o usuário deve ter o direito de pagar o
justo e de saber que o dinheiro que ele pagou ao Ecad
vai chegar ao verdadeiro detentor do direito autoral.
Entendo que o Senado Randolfe Rodrigues deseja um aparte...
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Não, Senador Humberto, pode continuar.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nós procuramos elaborar este relatório, guiando-nos
por cinco princípios.
O primeiro princípio é o da transparência. Todo
esse sistema – Ecad, associações – passa a ter obrigações claras de transparência, para que possa ser,
efetivamente, fiscalizado.
Também adotei o princípio da eficiência, isso como
princípio técnico e econômico. É preciso ser eficiente
na gestão, reduzir as taxas de administração, modernizar o funcionamento dessas associações.
Propus, também, Sr. Presidente, o princípio da
modernização. É impossível e inaceitável que, nos dias
de hoje, quando a informática nos dá a possibilidade de
saber de tudo em tempo real, nós estejamos fazendo
levantamento da execução das obras, recolhendo os
dados por amostragem, ou anotação, ou, enfim, muitas
vezes, não se sabendo nem para onde vai.
É preciso que haja modernização. A Presidenta
Dilma, que há pouco nos recebeu, se mostrava estupefata com o fato de que não havia um sistema informatizado.
Nós queremos um sistema informatizado, em que
o usuário pague, comprove que pagou e comprove que
o dinheiro foi para o detentor de direitos. Queremos
um sistema em que o detentor de direito autoral saiba
onde a sua música foi executada, saiba qual o critério
da sua distribuição e possa, reservadamente, sigilosamente, acompanhar os valores que recebe; portanto,
ter uma conta corrente no Ecad, para que ele saiba,
a cada dia, quanto lhe cabe pelo direito de ser criador
de uma obra importante.
Uma outra questão é a da regulação. É preciso
que uma atividade como essa, que o monopólio legal
tenha regulação, por isso nós estamos propondo uma
regulação pela Administração Pública Federal. E aí mais
uma contribuição relevante do Senador Aloysio Nunes.
Nós havíamos colocado o Ministério da Cultura – e é
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bem provável que seja ele –, mas isso poderia representar um vício de iniciativa, e, portanto, nós estamos
colocando a Administração Pública Federal, para que
ela defina e provavelmente será o Ministério da Cultura.
E, por fim, a fiscalização da gestão coletiva e da
previsão de abusos.
Eu creio que será o Ministério da Cultura que vai
fazer esse papel. Por quê? Porque há um claro entendimento – a própria Constituição prevê – de que as
criações científicas, artísticas e tecnológicas são patrimônio cultural brasileiro. E quem é responsável pela
proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro é
exatamente o Ministério da Cultura.
E aqui vale nós fazermos uma menção fundamental. Hoje, o que nós estamos regulando não é tão
somente a relação profissional, mercadológica entre
criadores de obras, entre detentores de direitos autorais e usuários, é muito mais do que isso: nós estamos
construindo a condição de preservar um patrimônio
cultural importante do nosso País, que foi essa construção musical que tantos e tantos dela participaram,
e pouco receberam em troca. (Palmas.)
Então, nós estamos cumprindo com um dever
desta Casa para com a Nação brasileira.
Passo a dizer sumariamente, Sr. Presidente, as
principais medidas que compõem o meu relatório.
Em primeiro lugar, nós cobramos um cadastro
unificado de cada uma dessas associações. Elas terão
de dizer quem são os seus afiliados, quais as obras que
estão ali cadastradas e terão também de promover o
que se chama desambiguação. Essa palavra, que eu
também aprendi agora, é simplesmente deixar claras
aquelas situações em que há músicas com nomes idênticos, por exemplo, em que, na verdade, uma é famosa
e a outra não é, e, muitas vezes, isso vai para um lugar
indefinido da distribuição, porque não se sabe de quem
ela é. Vai ter de se fazer essa desambiguação. A partir
de agora, isso é muito importante também.
Segundo, esse cadastro será público. E, como eu
disse e repito, apenas os valores que serão recebidos
pelos detentores de direitos autorais serão sigilosos.
Nós estamos propondo um sistema de informação público para o qual contribuirão usurários e, também, as
associações no processo dessa distribuição. É perfeitamente possível fazer isso nos dias atuais.
Outro aspecto: é lógico que nós não estamos
definindo preços – nem será o Estado que vai defini-los – e muito menos critérios, mas a lei pode colocar,
de maneira clara, alguns princípios que deverão ser
levados em consideração no momento de estabelecimento desses preços. Definimos que os preços serão
estabelecidos pelas associações, mas que levarão em
conta a boa-fé, a razoabilidade, a cobrança proporcio-
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nal ao uso – e também por uma contribuição do Senador Aloysio Nunes –, o espaço onde aquelas músicas
estão sendo executadas e a importância da execução
da música para a atividade daquele estabelecimento.
Isso é muito importante e era, inclusive, uma das demandas do Ecad que nós estamos incorporando ao
nosso relatório e sobre a qual eu vou falar quando der
o parecer sobre as emendas.
Outra questão importante, Srs. Senadores. Hoje,
o sistema de gestão coletiva tem uma taxa de administração. Eu acredito que não há nenhuma atividade,
no Brasil, que tenha uma taxa com esses valores. É
uma taxa de 25% de tudo o que é arrecadado. Significa
que, de todos os direitos autorais pagos aos detentores
desses direitos, 25% ficam com o Ecad e com as associações. Eu estou fazendo uma mudança para que
essa taxa, no máximo, seja de 15%, sendo que 85%,
obrigatoriamente, têm que ir para os autores.
Atendendo a uma demanda do Ecad, eu fiz essa
mudança, com uma transição de quatro anos, em que
a cada ano a taxa diminuirá 22,5%, para não provocar
qualquer dificuldade e permitir a readequação da gestão. Além disso, definimos uma política de governança.
Para serem votados e votar, os integrantes das associações terão que ser detentores de direitos originários.
Nós estamos definindo, por uma emenda, o que
é direito originário, para que possa ficar absolutamente
claro. Nessa governança, o peso das associações nas
definições do Ecad passa a ser o mesmo. Aos usuários, cabe pagar, informar – e informar corretamente.
Quando isso não acontecer, estão passíveis de multas significativas. Cabe ao Ecad também desenvolver
essas ações.
Tratamos, também, de um tema relevante, que os
artistas que estiveram com a Presidenta Dilma trataram também, os chamados créditos retidos. Nos dias
atuais, aqueles créditos cujo legítimo detentor não foi
possível identificar vão para um fundo, e esse fundo
é composto por créditos retidos. No meu relatório, estou definindo que esses créditos retidos não poderão
ficar retidos por mais de cinco anos. Ao final dos cinco
anos, eles devem ser distribuídos proporcionalmente
aos autores, proporcionalmente ao que eles arrecadaram ao longo daquele período. E mais ainda: proíbo terminantemente que esses recursos possam ser
usados para qualquer outra finalidade. Não poderão
ser usados para eliminar o déficit da gestão do Ecad,
não poderão ser utilizados para pagamento de bônus
ou prêmios a dirigentes do Ecad. Serão recursos única e exclusivamente dos compositores e dos autores
brasileiros. (Palmas.)
Penúltimo, Sr. Presidente, para concluir meu relatório, nós entendemos também que esse modelo atual
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tem um grave problema, que é o problema da judicialização. Os conflitos que existem entre os usuários e
o órgão arrecadador terminam, hoje, invariavelmente,
na Justiça. Quem perde com isso? Quem perde com
isso é, acima de tudo, o detentor do direito autoral,
porque, ao longo daquele período em que o usuário
está depositando em juízo, sem sabermos, inclusive,
se aquilo será homologado pela Justiça, ele deixa de
receber os seus direitos.
Estamos criando a possibilidade de que a Administração Pública federal, a pedido daqueles que estão
em conflito, possa desenvolver ação de mediação e
de arbitragem à custa do órgão público federal, para
que nós possamos evitar a judicialização. Obviamente
que aqueles que quiserem ir à Justiça imediatamente
também poderão fazê-lo.
Por último, Sr. Presidente, vamos entrar rapidamente na obrigação dos usuários, porque quero tratar de um tema importante. Primeiro, é obrigação dos
usuários informarem tudo aquilo que foi executado.
Nós queremos sair da lógica atual. Na lógica atual, por
exemplo, em Pernambuco, nós temos artistas que talvez não sejam tocados em todo o País, mas que são
tocados com uma intensidade muito grande no interior
do nosso Estado. Assim deve acontecer na Bahia, no
Mato Grosso. Quando se faz um levantamento, por
amostragem, apenas das grandes emissoras de rádio
deste País, deixamos de contemplar esse detentor de
direito autoral. No entanto, aquelas rádios que o executaram estão pagando. Passamos a cobrar que essa
relação seja dada pelo usuário. Se não der, será punido; se der de forma falseada, será punido também.
Isso vai permitir que nós tenhamos a lista do que foi
executado e a fiscalização é que vai passar a ser feita
por amostragem, reduzindo, inclusive, os gastos que
essa instituição hoje tem.
Por último, nós colocamos que o não atendimento
dessas obrigações dos usuários os sujeita à aplicação
das regras da legislação civil.
Portanto, Sr. Presidente, esse é o meu relatório.
Eu peço autorização a V. Exª – não sei se é este
o momento – para dar o parecer às emendas que foram apresentadas aqui, em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Às emendas – só para organizar melhor
o procedimento da sessão –, V. Exª terá oportunidade
para dar o parecer no turno suplementar.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE)
– Portanto, eu quero, então, simplesmente terminar,
agradecendo aqui ao Senador Vital do Rêgo, que conduziu de forma correta – e agradeço a ele a distinção
de ter sido designado Relator –, ao Senador Randolfe
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Rodrigues, que é um paladino dessa luta dos artistas
do nosso País. (Palmas.)
Ao Senador Lindbergh Farias, que foi o Relator
da CPI do Ecad, e foi responsável pelo primeiro projeto
que saiu da CPI do Ecad. Quero, aqui, saudar todos
os Líderes, agradecer a todos eles pela oportunidade
de estarmos votando aqui. Já agradeci ao Senador
Aloysio. Agradeço à Deputada Jandira Feghali, que é
Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos
Deputados. (Palmas.)
Quero agradecer aos usuários de música, integrantes de associações e representantes do Ecad,
que contribuíram para a feitura do nosso substitutivo.
E agradeço também ao Ministério da Cultura, na pessoa da Ministra e Senadora Marta Suplicy, por ter se
empenhado em garantir que isso passasse a vigorar.
(Palmas.)
Por último, Sr. Presidente, eu quero fazer um
agradecimento especial aos titulares de direitos autorais, cuja presença nesta sessão muito nos honra.
Procuramos realizar o melhor trabalho, de modo que
o direito de todos vocês seja efetivamente protegido.
Esta é uma lei dos autores e para os autores.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem,
aos Srs. Senadores.
Antes eu gostaria, porém, de registrar, com muita satisfação, aqui entre nós, a presença da Senadora
Marta Suplicy, Ministra da Cultura, e que trabalhou verdadeiramente em todos os momentos para que, hoje,
nós pudéssemos deliberar sobre essa matéria. A mim
mesmo, a Marta me cobrou em várias oportunidades.
Eu queria, portanto, Marta, destacar, mais uma vez, o
seu trabalho para que esta sessão acontecesse.
E queria, mais uma vez, com muita honra, agradecer a presença desses artistas consagrados, amados pelo povo brasileiro. E vou me permitir citar alguns
nomes que foram passados pela Paula Lavigne, que
tem com o Parlamento brasileiro, especialmente com
o Senado Federal, uma relação muito próxima, direta,
em todas as matérias de interesse da cultura que nós
tivemos que apreciar. É importante destacar que nós
sempre tivemos a Paula Lavigne como uma de nossas
referências. Portanto, é um prazer muito grande tê-la
aqui novamente, Paula.
Nós queríamos agradecer a honrosa presença do
Caetano Veloso, do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, do Alexandre Pires, do Carlinhos Brown, do Car-
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los Mills, do Dudu Falcão, Emicida, Fafá de Belém – e
queria aproveitar a oportunidade para dizer à Fafá de
Belém que, em outubro, nós vamos comemorar os 25
anos da Constituição Brasileira, e a Fafá foi uma das
pessoas que criou condições para que aquela Constituição fosse aprovada –, do Felipe Radicetti, da Fernanda Abreu, do Frejat, que também tem vindo com
frequência aqui ao Parlamento. (Palmas.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Presidente, o Rogério Flausino, por favor, em homenagem
às Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Gaby Amarantos, o Jorge Vercillo, o
Jota Quest, o Lenine, o Leoni, o Márcio Victor, o Max
Viana, o Nando Reis, Otto, Péricles, Pretinho da Serrinha, Roberta Miranda, Rogério Flausino, como pediu gentilmente o Senador Aécio Neves, Thiaguinho,
Tim Rescala.
Eu vou conceder a palavra...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Permita-me incluir, Presidente, do meu Amapá, Patrícia Bastos, Joãozinho Gomes e Luana Quintas. Vou
puxar sardinha para o meu lado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, e pelo Estado do Ceará...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós gostaríamos de citar todos e agradecer, mais uma vez, a presença.
Eu vou conceder a palavra, pela ordem, ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pelo Estado do Ceará, o Raimundo Fagner, que também está presente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o Fagner. (Palmas.) Com quem nós
estivemos durante o dia e que tem outra demanda
que também é a de todos os artistas que estão aqui:
que nós tenhamos um calendário para votar a PEC da
Música. (Palmas.)
Eu queria só combinar o seguinte procedimento
com os Srs. Senadores: nós vamos conceder a palavra, pela ordem, ao Senador Randolfe Rodrigues,
que foi o Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito do ECAD; ao Senador Lindbergh Farias,
que foi o Relator dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito; ao Senador Vital do Rêgo, que é o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça; e ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi muito importante para que nós queimássemos etapas, vencêssemos a burocracia do Parlamento para apreciar
esta matéria hoje.
Sugiro à Casa que, depois dessas intervenções
pela ordem anunciadas, nós façamos a votação; anun-
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ciamos o resultado; registramos a presença de todos
os artistas que desejarem cumprimentar e agradecer
os Senadores; em seguida, nós inscreveremos um a
um para que possa celebrar a aprovação dessa importância matéria.
Se todos concordarem com esse procedimento,
nós agradeceremos. (Palmas.).
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, tomo a liberdade, antes de os companheiros (...)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Senadores inscritos, todos, ficariam
para logo após a decisão que seria anunciada. Dessa forma, nós homenagearíamos também os artistas,
que daqui não podem sair com a impressão de que o
Parlamento é lento e demora a deliberar.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já concordando com o encaminhamento de V.
Exª, permita-me já iniciar citando um dos poetas (...)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os senhores são muito bem recebidos,
mas o Regimento pede que acompanhemos, em silêncio, o andamento da sessão.
Quero registrar a presença de todos.
Com a palavra, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Obrigado. Presidente, já acatando encaminhamento proposto por V. Exª e já citando um destes
poetas da música brasileira, que – permita-me – entre
as músicas de todo o mundo é a mais bela de todas
as músicas existentes neste Planeta, em uma de suas
poesias diz: “(...) tudo que acontece na vida tem um
momento e um destino.” É a poesia de Nando Reis
que assim o diz. Este momento é a junção de vários
destinos que se concentraram.
Primeiro, há de se destacar, Senador Humberto,
que foi o momento, foi o destino que possibilitou haver
alguém com a habilidade política de V. Exª para juntar
os interesses diferentes numa Casa diversa como é
o Parlamento e tecer, como em um coral distinto, esses interesses diversos nessa colcha comum que foi
esse relatório.
Como Presidente dessa Comissão Parlamentar
de Inquérito, sinto-me inteiramente contemplado. O relatório de V. Exª na Comissão de Constituição, Justiça
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e Cidadania é histórico e é coerente com tudo aquilo
que fizemos – eu e o Senador Lindbergh Farias – nessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Essa Comissão Parlamentar de Inquérito não
foi a primeira que se instalou neste Congresso Nacional. Mas, Senador Renan Calheiros, eu posso
aqui dizer que foi a última Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigou irregularidades no escritório
Central de Arrecadação e Distribuição, porque hoje
inicia uma nova fase para a gestão coletiva do direito
autoral no Brasil.
Eu disse que aqui é o tecer de vários momentos
e destinos diferentes. Foi necessária a manifestação de
vontades distintas aqui. Foi necessário um Parlamento
diferente e as vontades diferentes aqui, que resultaram
numa CPI que tive a honra de presidir.
Mas tive a honra de ter a presença, também, ao
meu lado, de um companheiro de passeatas e caminhadas de 20 anos atrás, o companheiro Relator Senador Lindbergh Farias.
Tive a honra, nesse caminhar, ao concluirmos
a CPI, de encontrar, neste mesmo período, aqui no
Senado da República, uma Ministra da Cultura comprometida com a pauta que a CPI encaminhou, a Ministra Marta Suplicy. É bom destacar: se não fosse o
compromisso da Ministra Marta, este encaminhamento
que hoje tivemos não teria sido possível.
Também nunca é demais dizer como tudo isso
começou. Isso começou no meu primeiro dia de mandato, quando me reuni com um grupo de meninos que
fazem cultura da melhor forma que há. Fazem a cultura
marginal e compreenderam que a cultura, neste País
tão diverso, tão diferente, tão distinto, é muito mais que
o eixo Rio – São Paulo.
Aos meninos e meninas do Circuito Fora do
Eixo, que entenderam como nunca, neste tempo de
redes sociais, neste tempo de revoluções, que talvez alguns não tenham entendido o significado das
revoluções deste tempo. Foram eles que primeiro
disseram que era necessário democratizar o direito
autoral neste País.
Ao Circuito Fora do Eixo, Pablo Capilé e tantos
outros, a eles o mérito de ter dado o pontapé junto com
um grupo de produtores e artistas que se chama GAP,
Grupo de Ação Parlamentar Pró-Musica, que resistiram e possibilitaram as condições para chegar aqui.
Mas o que aqui nós temos, Sr. Presidente, e me
desculpe a emoção, e é necessário destacar, o que
aqui nós temos, no dia de hoje, no Senado da República, é uma das maiores reuniões da música popular
brasileira de todos os tempos. Por isso a data de hoje
é histórica para a música brasileira.
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Juntou o diverso do Circuito Fora do Eixo, do Grupo Pró-Cultura, Pró-Música, do Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música até os grandes da música popular
brasileira, como Caetano Veloso, o Rei Roberto Carlos,
Erasmo Carlos, Carlinhos Brown e tantos outros. E isso
só foi possível porque uma casa, na Vieira Souto, em
Ipanema, no Rio de Janeiro, se tornou o quartel general
das mobilizações da cultura brasileira, a casa de Paula Lavigne, essa produtora cultural. Só ao conhecê-la
entendi porque num dos versos e poesias de Caetano
ele a chama de pororoca. Só quem vive no Amapá e
sabe a força e a poesia da pororoca sabe e conhece
a força e a poesia dessa mulher.
Hoje é um dia histórico, Presidente, e esse dia
só foi possível devido a várias construções possíveis:
a construção deste Parlamento, a generosidade de
Senadores como o Senador Gim, do Senador Aloysio, que já trabalhou esse tema anteriormente, na
construção da Lei n º9.610, a construção conjunta
da CPI. Isso não é uma construção individual, é uma
construção de várias mãos, é o tecer coletivo de várias mãos coletivas; e cada um de nós, como dizia a
poesia também de outro revolucionário, Ernesto Che
Guevara: cada um de nós, sozinho, não vale nada.
Nós só valemos alguma coisa quando, juntos, de
mãos comuns, construímos algo.
Como diz Nando Reis, tudo que acontece na vida
tem seu momento e seu destino. Hoje foi o dia e o destino da música popular brasileira. (Palmas.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Presidente, vou falar por dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros, Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador
Lindbergh Farias, pela ordem, eu gostaria de destacar
também com muita satisfação aqui entre nós a presença da Deputada Jandira Feghali. (Palmas.)
Para que todos saibam – o Brasil já a acompanha
muito bem – a Jandira Feghali também, em todos os
momentos, trabalhou para que esse dia acontecesse,
para que nós votássemos, na sequência, a PEC da
Música, a Jandira e o Deputado Otavio Leite, que eu
também queria registrar a presença.
E quero registrar, também muita satisfação aqui
entre nós, a presença do advogado Antonio Carlos de
Almeida Castro, o nosso querido Kakay (...)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Presidente, eu vou ser muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros, Bloco/
PMDB – AL) – (...) que também canta – não é a praia
dele, não, mas canta.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu vou
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ser muito breve, porque eu sei que todos querem aqui
votar e conquistar essa vitória no dia de hoje.
Só quero dizer que quando assumimos a CPI,
convidados pelo Randolfe, nós tínhamos uma preocupação, porque já tinha havido várias CPIs no Congresso Nacional e em assembleias legislativas; e nós
sabíamos que essa CPI não podia funcionar apenas
como delegacia de polícia. Houve indiciamentos, mas
a nossa principal meta era propor uma reforma da
gestão coletiva dos direitos autorais.
É fato que encontramos muitos problemas, falta
de transparência, uma caixa preta. Não é exagero falar de caixa preta do ECAD; excessiva judicialização
que beneficiava alguns escritórios de advocacia; essa
taxa de administração de 25%; créditos retidos, Sr.
Presidente, e os créditos retidos, ao invés de serem
distribuídos entre os autores, havia prêmios e bônus
para os dirigentes. No momento em que o ECAD era
deficitário, também existiam bônus e prêmios ao dirigentes. Ou seja, Sr. Presidente, uma burocracia – dirigentes há mais de 30 anos. E quem perdia eram os
detentores dos direitos autorais.
Apresentamos, ao final da CPI, a primeira proposta, um projeto ainda muito insuficiente, e o Senador
Humberto Costa conseguiu aperfeiçoar muito com o
debate com os artistas.
Eu, sinceramente, Sr. Presidente, assumo aqui
que cheguei a perder completamente as esperanças.
Estávamos nós meio isolados, o pessoal do GAP, que
eu quero registrar aqui – Tim Rescala, Leoni, Fernanda Abreu, Frejat, Dudu Falcão, Felipe Radicetti, Carlos
Mills – e eu achei que, sinceramente, nós não iríamos
mais prosperar.
E eu quero registrar aqui a tenacidade, a determinação do Senador Randolfe, da Deputada Jandira,
porque o Senador Randolfe, ao contrário de mim, tinha
perdido as esperanças, continuou.
E houve dois fatos políticos importantes que geraram essa vitória do dia de hoje. Primeiro, a entrada
de Marta Suplicy no Ministério da Cultura; essa foi
uma mudança importante. E a segunda foi o Senador
Randolfe Rodrigues ter encontrado a Paula Lavigne.
É verdade. E a Paula ter costurado a possibilidade
desse acordo, para que nós tivéssemos aqui hoje
esse conjunto de artistas: Caetano, Roberto Carlos;
e eu não quero falar aqui porque eu vou me perder,
sem sobra de dúvidas. E a demonstração aqui hoje é
a seguinte: quando os artistas brasileiros estão unidos,
não estão conquistando só essa vitória no Senado. O
Presidente da Câmara dos Deputados garantiu que
vai votar na próxima semana e a Presidenta Dilma
Rousseff garantiu que vai sancionar também o projeto. (Palmas.)
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Eu só encerro falando do Humberto Costa, porque ele aperfeiçoou muito. O projeto que a gente fez,
inicialmente, era um projeto com problemas, ainda
com inconstitucionalidades. E sabe por que o Senador Humberto Costa acertou e esse relatório é uma
vitória? Porque ele disse desde o começo: eu sou um
instrumento, quem construiu os detalhes (...)
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– (...) desses relatórios foram os artistas brasileiros.
Por isso, parabenizo muito o trabalho do Senador
Humberto Costa.
E parabéns a V. Exª, Senador Renan Calheiros,
por essa sessão histórica no dia de hoje!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, pouco há de se falar depois da emoção traduzida por Randolfe Rodrigues, nosso colega Senador,
que soube, como um esgrimista de palavras tão bonitas, mostrar a trajetória de sua luta com os artistas a
partir do primeiro dia do seu mandato.
O Senador Lindbergh pôde relatar o que foram as
suas esperanças ao longo da última CPI, e foram quatro.
Mas eu queria, Sr. Presidente, trazer a palavra –
Otávio Leite me informava agora há pouco do cantor
Zezé de Camargo e do cantor Luciano, dizendo da
impossibilidade de estarem presentes, mas se fazerem presentes nas pessoas de seus colegas, compositores e artistas –, dizer que tudo isso não poderia
estar acontecendo sem a vontade política do Senado
Federal, traduzida a partir de todos nós.
Após as frustrações de muitas tentativas, tivemos
a coragem de enfrentar mais esse desafio e fomos
capazes de pautar, tanto na Mesa quanto na Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio dos líderes. E ressalto a importância do Líder Gim Argello, a
importância do Líder Wellington Dias, a importância
do Líder Eunício Oliveira, a importância do Líder Eduardo Braga, a importância do Líder, este último, que
destravou todos os possíveis nós e amarras, Aloysio
Nunes Ferreira.
Eu quero, como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dizer que essa construção só foi
possível por força da vontade política desta Casa, que
conseguiu ser representada na pessoa do Senador
Humberto Costa, que soube ouvir, que soube interpretar grupos e tecer, como um artesão, uma composição
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em forma de relatório. Ao Senador Humberto Costa a
nossa homenagem.
A Senadora Marta Suplicy, nossa companheira,
hoje Ministra da Cultura, foi a grande mola propulsora da realidade atual, que, do Poder Executivo, dizia:
vai, porque nós aqui garantimos a tramitação célere
nas outras Casas. Por isso a transparência, a eficiência, a modernização, a regularização e a fiscalização
passam a ganhar caras novas, esperanças novas à
cultura brasileira.
O PMDB, Sr. Presidente, concorda com o encaminhamento de votação de V. Exª. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos muito a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, toda reserva de arrebatamento e eloquência disponível no plenário já foi esgotada pelo meu
querido Randolfe Rodrigues. Eu apenas, muito sobriamente, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª da posição
do PSDB nesta matéria.
Começamos, pela manhã, o exame da constitucionalidade. Troquei ideias com o Presidente do
Partido, o meu Colega Aécio Neves, e chegamos à
conclusão de que dúvidas que tínhamos a respeito da
constitucionalidade do projeto original já haviam sido
devidamente escoimadas pelo competente relatório
do Senador Humberto Costa.
Em seguida, Sr. Presidente, todos sabem que
resisti à ideia de levar a matéria a plenário ainda hoje.
E resisti por uma razão: eu queria ter um tempo para
estudar o projeto nas suas filigranas, uma vez que
algumas alterações haviam sido propostas durante a
apresentação do parecer.
Quero agradecer a V. Exª, que programou o
trabalho desta tarde de tal modo que eu pude trabalhar com o Senador Humberto Costa, com a preciosa assessoria de Marcos de Souza, Assessor
do Ministério da Cultura, formado na boa Escola de
Serviço Público de Otávio Afonso, dos assessores
do Senado Fábio Hage, João Bosco e Paulo Marcelo
Ribeiro da Costa.
Chegamos à conclusão, depois de termos examinado alguns tópicos do projeto e trocado ideias sobre
eles, tendo a compreensão do Senador Humberto Costa, que sabe falar, sabe ouvir e sabe propor, chegamos
a um texto que merece integral apoio da nossa Bancada, um texto que vai contribuir para que os artistas
brasileiros possam fiscalizar melhor o aproveitamento
econômico dos frutos do seu trabalho. Mudanças que
visam a democratizar o nosso sistema coletivo de gestão de direitos autorais, que visam a imprimir rigor à
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aplicação da lei e, que, em última instância, servirão
para dar maior legitimidade a um sistema cuja legitimidade, é bom reconhecer, já vinha se esboroando.
Portanto, Sr. Presidente, o PSDB vota “sim” convictamente no projeto relatado pelo Senador Humberto
Costa. (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só conceder a palavra à
Senadora Ana Amélia, que nos pede a palavra, e ao
Senador Inácio, com um apelo para que possamos
simplificar, senão nós...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu não tenho discurso, eu quero apenas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, por favor.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu não tenho discurso. Foram muito
bonitos os discursos feitos aqui, todos maravilhosos,
que a música popular brasileira merece.
Quero apenas, em nome do Partido Progressista,
do Senador Francisco Dornelles, encaminhar, pelo Partido e pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
o voto “sim”, com louvor a esta matéria.
E solicitar a V. Exª que coloque o mais rápido
possível a PEC da Música para completar a decisão
que esta Casa precisa tomar em relação a um setor
tão importante para o País, com um apelo especial ao
nosso Líder Senador Eduardo Braga, que seja sensível
à PEC da Música e vote também a favor.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda.
Em seguida vamos fazer a votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Também no mesmo sentido, acho que devemos aproveitar esta grande sessão
para instar os colegas a votarem a PEC da Música,
mas quero fazer um registro especial.
Conversei com a nossa Deputada Leci Brandão,
uma música, uma sambista de quatro costados que
não pôde estar aqui. Até indaguei a Jandira e ela disse
que tem uma pessoa que trabalha com ela que está
participando ativamente do movimento com os músicos brasileiros. É muito importante. É o nosso samba.
São as nossas raízes. É o forró, é a música popular
brasileira que apelou e conseguiu esta importante conquista na data de hoje.
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E neste momento acho que é importante registrar. Eu falava com o Caetano sobre o papel que teve
o nosso Humberto Teixeira, lá nos primórdios, a batalha inicial, o primeiro passo para chegarmos onde nós
estamos, depois de um trabalho muito bem articulado
pela Paula Lavigne com o Senador Randolfe, com o
Senador Humberto Costa, Vital do Rêgo e, por último,
esse trabalho de sensibilidade que teve o Senador
Aloysio Nunes Ferreira, permitindo que pudéssemos
votar no dia de hoje, porque é isso, é a sensibilidade
da arte chegando à casa da política com a voz das
ruas, Sr. Presidente.
Por isso o nosso voto, o voto do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que tem tantas lideranças
ligadas à arte e à cultura popular, é pela aprovação
do projeto de lei.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, para encaminhar.
Para encaminhar pelo PSB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Para encaminhar também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero dizer que há um procedimento
anteriormente estabelecido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – O problema é que ele já foi quebrado; não é,
Sr. Presidente?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– V. Exª deu a voz a todo mundo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – É muito rápido, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Para encaminhar pelo PMDB.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Vou
fazer um apelo a V. Exª. Vamos colocar em votação,
Presidente, e depois cada um poderá se manifestar
da forma que achar mais adequada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Só para encaminhar pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Só para encaminhar a matéria favoravelmente ao relatório do Senador Humberto
Costa e dizer que o PMDB, pela sua liderança e pelos
seus Senadores, unanimemente também apóia essa
matéria no dia de hoje. Só isso.
O PMDB vota favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
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quero cumprimentar todos os relatores desta matéria,
especialmente o relator na CCJ. Acompanhei a sessão toda, o brilhante relatório do Senador Humberto
Costa. Quero cumprimentar os Senadores Randolfe e
Lindberg. Não posso deixar de cumprimentar também
a Deputada Jandira Feghali, porque tenho acompanhado o trabalho que vem realizando, manifestar todo
o apoio do PSB a essa matéria e também solicitar a
rápida inclusão em pauta da PEC da Música.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, o Democratas queria homenagear o talento
dos artistas brasileiros de uma forma muito clara: pede
a Exª que coloque em votação imediatamente essa
matéria, até para liberar os artistas que estão aqui
e merecem a nossa homenagem e o nosso aplauso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª. (Palmas.)
O parecer do Senador Humberto Costa é favorável com o substitutivo.
Completada a instrução, passa-se à apreciação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O
PSDB vota favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB vota favoravelmente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
o Bloco União e Força, que é composto pelo PTB,
pelo PR, pelo PSC e pelo PRB, analisou muito esse
projeto, discutiu muitas vezes esse projeto do nobre
Senador Randolfe Rodrigues, analisou muito isso, Senador Lindbergh. E tínhamos uma posição, antes do
relatório do nobre Senador Humberto Costa, que seria
divergente. Mas, a pedido da nossa querida Senadora Marta Suplicy, a nossa Ministra, e desse brilhante
advogado de Brasília, o Cacai, e atendendo a pedido
de todos, o nosso Bloco encaminha votação favorável
a esse projeto.
Que sejam muito felizes os artistas brasileiros.
Parabéns a todos vocês. (Palmas.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo
Bloco...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, o PSD vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSBD vota “sim”. Nós agradecemos
à Senadora Kátia Abreu e ao Senador Walter Pinheiro. (Palmas.)
Como vota o PT?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores sente-se
sobejamente contemplado com o relatório do Senador
Humberto e também pelo brilhante trabalho feito pela
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Comissão Parlamentar comandada por Randolfe e pelo
companheiro Lindbergh. É importante salientarmos
isto: a interação que nós tivemos, inclusive aqui com a
Câmara dos Deputados, com a presença permanente
da companheira Jandira Feghali.
Portanto, o PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PT encaminha o voto “sim”.
Senador Pedro Taques, como vota o PDT?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
“Sim”. O PDT vota “sim”, parabenizando os Senadores
Randolfe e Lindbergh e o relatório do Senador Humberto Costa.
Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, como disse a Senadora Ana Amélia, o PP vota
“sim”. E, para encerrar aqui, no lugar do nosso discurso,
convidaríamos o nosso rei da música, Roberto Carlos,
para depois cantar a música aqui. Esses caras somos
nós aqui. (Risos.)
Obrigado.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Sr. Presidente, a minoria, como Líder, também vota
“sim” ao projeto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, só para registro. Obviamente
que o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL também vota “sim”.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – Sr.
Presidente, como Líder da Minoria também votamos
“sim” ao projeto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Wilder Morais encaminha o
voto como Líder da Minoria.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O
PSB vota “sim”, Sr. Presidente. Vamos ao voto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSC vota “sim”. (Palmas.)
Votação da Emenda nº 1 substitutiva, do Senador Humberto Costa, que tem preferência regimental,
em turno único.
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As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com
o substitutivo, que aprovam o substitutivo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Continua o processo de votação. Nós vamos
concluí-lo em seguida.
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Há, sobre a mesa, um parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final do vencido, que será
publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de urgência, passa-se a sua imediata apreciação em turno
suplementar.
Poderão ser oferecidas também em turno suplementar emendas.
Temos sobre a mesa cinco emendas que serão
lidas:
Emenda ao art. 68, assinada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira;
Emenda nº 2, também do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que propõe alteração no § 1º do art. 98;
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Emenda nº 3, também do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que propõe uma nova redação para o §
4º do art. 98;
Emenda nº 4, que propõe uma alteração para o
art. 5º da Lei nº 9.610, também do Senador Aloysio
Nunes Ferreira;
E a Emenda nº 5, também do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que pede para inserir emenda ao art.
68 também da Lei nº 9.610.
São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa, para que proceda a um rápido parecer
sobre as emendas do Senador Aloysio Nunes.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as Emendas de nº 1 e 5 têm conteúdo idêntico.
Elas visam a obrigar as empresas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço a atenção de todos para que nós
possamos concluir o processo de votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Elas visam obrigar as empresas cinematográficas e de
radiodifusão a entregar a relação completa das obras
e fonogramas utilizados até o décimo dia útil de cada
mês relativamente a relação a obras e fonogramas
utilizados no mês anterior.
A emenda confere maior prazo para a entrega
das informações, evitando, assim, erros materiais que
pudessem prejudicar os autores.
Somos pela aprovação.
A Emenda nº 2, também de Aloysio Nunes, substitui a expressão “Ministério da Cultura” do nosso subs-
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titutivo por “órgão da administração pública federal”,
adequando o texto da lei à Constituição da República.
Votamos também pela aprovação.
A Emenda de nº 3, de autoria do Senador Aloysio Nunes, estabelece que a cobrança será sempre
proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância
da execução pública no exercício de suas atividades
e as particularidades de cada segmento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Sem interromper o Senador Humberto Costa, eu só queria
lembrar à Paula Lavigne que nós ficamos depois de
fazer o registro fotográfico da visita dos artistas ao
plenário do Senado Federal. Todos estão convidados,
para cumprimentarem os Senadores.
Se V. Exª pudesse sintetizar...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Essa emenda procura atender a um padrão internacional existente entre as associações de gestão coletiva.
Voto pela aprovação.
A Emenda nº 4 define o titular originário do direito autoral como sendo o autor de obra intelectual,

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as
empresas de radiodifusão.
Votamos pela sua aprovação.
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Portanto, meu voto é pela prejudicialidade da
Emenda nº 1 e pela aprovação das Emendas nºs 2,
3, 4 e 5.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Humberto Costa
é pela prejudicialidade da Emenda nº 1 e favorável às
demais emendas do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Vou colocar em votação.
Votação do substitutivo, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Votação das emendas de parecer favorável.
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Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Votação das emendas de parecer contrário. Ou
seja, pela prejudicialidade.
Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram (Pausa.)
Rejeitadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos.
Vamos suspender a sessão por alguns minutos
para que possamos fazer o registro da visita dos artistas ao plenário do Senado Federal.
(A sessão é suspensa às 21 horas e 33 minutos e reaberta às 21 horas e 44 minutos, sob a
Presidência do Sr. Senador Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.
Pela ordem, o Senador Inácio Arruda.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
acabamos de votar uma das matérias mais importantes
do Senado Federal – e digo do Congresso Nacional –,
que foi exatamente a questão do Ecad, depois de um
longo período. Ela passou por CPI, nós tivemos projetos que foram rejeitados, que foram abandonados
no meio do caminho, até que a matéria contou com
a persistência e o trabalho dos Senadores Randolfe,
Lindbergh e do Senador Humberto. O Senador Humberto, afinal, foi o Relator da matéria aqui, na última
comissão, com muita sensibilidade e muito acerto, e
conseguiu fazer com que todos nós votássemos, unanimemente, a matéria do Ecad.
Aqui nós estamos com uma pendência já de longo tempo, que é o problema do projeto de lei de anistia
dos Correios. São trabalhadores, são profissionais. Há
um debate entre nós.
Nós estamos aqui, às 22 horas praticamente,
faltando 15 minutos para 10 da noite. Foi um dia extensivo. Agora, é preciso tratar da matéria, é preciso
resolver a matéria.
A matéria veio aprovada da Câmara dos Deputados, passou por várias comissões na Câmara. Aqui,
nesta Casa, fui o Relator, discuti com... Falta discutirmos apenas com o atual Presidente dos Correios,
porque com todos os outros discutimos, inclusive com
o Ministro das Comunicações anterior.
Acertamos, com uma carta de recomendação
favorável à aprovação. Aliás, duas cartas: uma, do

Quinta-feira 4

42393

Ministro das Comunicações, Hélio Costa, e outra, do
Presidente dos Correios à época. É evidente que o
quadro da composição ministerial mudou. Mudou o
ministro e também mudou o Presidente dos Correios.
Surgiu aqui, entre nós, uma solicitação do Presidente dos Correios para dialogar. Eu sou o Relator,
já apresentei meu relatório. O relatório já foi votado na
comissão e resta a votação do Plenário. Já não é mais
da responsabilidade direta, digamos assim, do Relator;
é o Plenário que tem que decidir.
Eu considero a matéria importante. É claro que
se o Governo diz que há números que extrapolam a
sua capacidade, eu tenho toda a tranquilidade de ouvir e dialogar, porque é sempre o papel do Parlamento
decidir com o diálogo sempre muito aberto. O Senador
Humberto Costa, ao fazer o seu parecer, ouviu e dialogou até o último minuto. Acho que é assim que deve
ser a postura de qualquer um de nós, mas sempre com
aquela atitude muito respeitosa com setores que são
tão importantes para a nossa vida.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Nós estamos tratando de trabalhadores que têm causas,
têm questões que levantaram para nós, e cabe a nós
tomarmos a decisão. Acho que temos que ter espírito
aberto, mas temos também que responder positivamente no sentido de que vamos decidir sobre a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que V. Exª está se referindo
ao próximo item da pauta.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro. É o próximo item que tem a ver com que trabalhadores...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11 da pauta...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, há um item aí...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Em relação ao empréstimo
do Estado do Maranhão, aprovado pela Comissão de
Assuntos Econômicos e por este Plenário, houve uma
pequena retificação – está na mesa –, e eu acho que
seria importante tratarmos desse assunto. Então, faço
esse pedido a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V.
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Exª e vamos adotar os procedimentos necessários para
que possamos hoje apreciar também essa matéria.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Presidente, eu queria reforçar esse
pedido do Senador Lindbergh, porque, no dia da votação na CAE, também havia solicitado que houvesse
urgência para a votação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos e vamos atender
também à recomendação de V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sou de plena concordância com a votação da retificação do projeto do
Maranhão.
Sobre o que coloca aqui o Senador Inácio Arruda, queria informar que, dentro desse entendimento,
o Presidente dos Correios se dispõe, já na terça-feira,
a tratar aqui não só com o Relator, mas também com
outros Parlamentares, para que possamos buscar as
condições de o novo Presidente da Empresa tomar
ciência e, com isso, apresentar o seu posicionamento.
Quero, aqui, apresentar a minha concordância
com o encaminhamento sob esse entendimento, a
exemplo do que fizemos com o Ecad, que era uma
matéria, também, com muitas dificuldades.
Quero aqui parabenizar tanto o Senador Randolfe
quanto o Senador Humberto Costa, Relator, que trabalhou com todos eles, e todos os Líderes, todos nós que
aqui aprovamos essa matéria com o apoio dos partidos.
Então, vejam só, a ideia é a de que possamos
aqui recebê-lo na terça-feira, como disse o Senador
Inácio. Ele disse que não teve essa oportunidade e já
havia nos cobrado aqui. Por conta disso, tivemos esse
diálogo com o Presidente, que se dispôs a vir à Casa
para tratar sobre o tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio propôs o adiamento da...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não propus o adiamento. A minha proposta é a de que
tratemos a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio não propôs o adiamento, não.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Há uma solicitação do Senador Wellington.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Isso, para poder...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria somente ler o item da pauta para
que possamos proceder à...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 83, de 2007, (na casa de origem), de
autoria da Deputada Maria do Rosário, que altera
a Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que
anistia os trabalhadores da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT punidos em razão
da participação em movimento grevista.
O parecer do Senador Inácio Arruda é favorável,
sob nº 204, de 2008, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Agora, concedo a palavra para...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, só para esclarecer que, na verdade, aqui,
o entendimento não é de retirar da pauta; é de fazer o
adiamento. Só para ficar claro.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Pela Liderança do PSDB, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há requerimento de adiamento
sobre a mesa. Nós aguardamos o requerimento de
adiamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O.k.
Farei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, pela Liderança do PSDB.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Acredito que
estamos testemunhando, neste instante, dois momentos muito distintos. O Senado se mobiliza, de forma
justa e correta, para atender os artistas brasileiros,
que estiveram, até bem pouco tempo atrás, sentados
naquela tribuna, bem acolhidos por todos nós. Mas não
é possível que este Plenário vire as costas para esses
brasileiros que estão aqui em cima...
(Manifestação das galerias.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– ... e que são tão artistas quanto, tão valorosos quanto, porque, pelas mãos desses trabalhadores, nós e os
que ali estiveram há poucos instantes recebemos correspondências, recebemos encomendas, CDs, discos.
Com a mesma sensibilidade que o Senado da
República tratou os artistas brasileiros, haverá de tratar, com igual respeito, os trabalhadores dos Correios.
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– E o PSDB encaminha “sim” na votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Só somando às palavras do…
(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
… Senador Cássio, que falou em nome (Fora do microfone.) da Liderança do PSDB.
Eu compreendo que esses trabalhadores aqui
estão, desde o começo da tarde, na expectativa de ver
votada essa matéria, que estava pautada. Aguardaram
com paciência a inclusão justa da votação do Ecad,
que não estava na pauta, mas, em um acordo, assim
foi feito e procedido, e esta Casa agiu de forma rápida
e eficiente. Esses trabalhadores estão, de forma ordeira, esperando o resultado justo, relatado pelo Senador
Inácio Arruda, no sentido de que esta Casa, que está
ouvindo o eco das ruas, possa também ouvir e acatar
o eco desses trabalhadores, Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Espero que a Casa aja dessa mesma forma.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. Em seguida,
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Na mesma linha daqueles que me antecederam,
falando em nome do PDT, nós temos que votar. E eu
concordo, pelo PDT, com esta votação. Não podemos
tratar estas situações de forma diferente.
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Nós tivemos um dia muito bom na Casa, com o
relatório brilhante do Senador Humberto Costa. E nós
precisamos votar, também, o caso desses brasileiros
que estão aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF.Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu poderia fazer minhas as palavras do Senador Cássio Cunha Lima. Acho que ele expressou, de
forma absolutamente correta, esse momento. É uma
questão de respeito votarmos esse projeto que se
encontra na pauta, em respeito aos brasileiros dessa
instituição reconhecida por todos nós, os Correios, que
fazem chegar as comunicações e as correspondências
aos brasileiros.
Portanto, nós também queremos votar a matéria.
Encaminhamos “sim”, pela matéria.
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
Há um requerimento, sobre a mesa, que propõe
o adiamento da discussão para a próxima quarta-feira,
dia 10/07, requerimento assinado.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 757, DE 2013
Adiamento da discussão para determinado dia.
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 83/2007. A fim de ser feita na
sessão da próxima quarta-feira dia 10-7.
Sala das Sessões, – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, sou eu quem assino, pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Eu devo só dizer que não estamos
propondo aqui a rejeição da matéria nem a retirada de
pauta; vamos mantê-la na pauta.
Agora, o que foi colocado pelo próprio Relator?
Ele não teve a oportunidade de tratar desse tema com
o Presidente dos Correios. O que houve da parte do
Presidente dos Correios? A disposição de vir, na próxima terça-feira, para tratar do tema. Então, o que nós
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estamos pedindo? Que haja, até a próxima quarta-feira,
a suspensão, o adiamento da votação, melhor dizendo,
para que na terça possamos ter esse encontro com o
Presidente dos Correios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar o requerimento em
votação.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Sem revisão do orador.) – Apenas para esclarecimento. O Líder do PT pede o adiamento desta votação, é
isso o que está requerido?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento, na forma do art. 279, inciso III, do Regimento Interno, requer o adiamento da discussão da matéria para a próxima quarta-feira, dia 10/07.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Desde já, o PSDB vota contra o requerimento e clama para que possamos votar essa matéria ainda hoje.
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter o requerimento
à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Requerimento rejeitado, com os votos da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Inácio Arruda, do
Senador Rodrigo Rollemberg, da Senadora Lídice da
Mata, do Senador Pedro Taques, do Senador Cássio
Cunha Lima, do Senador Cícero Lucena, da Senadora
Lúcia Vânia e da Senadora Ana Amélia.
Fica, portanto, transferida a apreciação dessa
matéria....
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Fora do microfone.) – Não. É o contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não. O requerimento foi aprovado contra...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Fora do microfone.) – Foi rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu queria
só pedir a V. Exª para não... Nós estamos encaminhando
a votação do requerimento, que foi rejeitado pelo voto
da maioria dos partidos. Se V.Exª ou qualquer outro
Senador contesta a votação, peça verificação nominal.
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É o que o Regimento manda fazer! Não é para ficar
levantando a mão e dizendo o contrário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Não, Sr. Presidente, eu só quero um esclarecimento. V. Exª está dizendo que o requerimento foi
rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento foi rejeitado pelo voto
dos Líderes partidários. E V. Exª...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Foi rejeitado. Então, nós vamos votar a matéria. É isso? Porque o requerimento era de adiamento
e foi rejeitado.
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento – agradeço a V. Exª –,
pelo voto dos Líderes partidários, em votação simbólica – se quiserem, nós conferimos –, foi aprovado.
Agora, os Srs. Senadores, na forma do Regimento...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Verificação, então, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores podem pedir verificação.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Vamos fazer a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Cássio Cunha Lima pede a
verificação de votação, com o apoiamento do Senador
Cícero Lucena.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Deixe-me tentar ajudar no encaminhamento. Eu estou entendendo tudo o que está
acontecendo. Os senhores que estão aqui sabem do
compromisso que temos com os senhores e sabem do
compromisso que tem a Ministra Maria do Rosário, mas a
forma que está sendo encaminhada aqui não vai ajudar.
Nós temos de sair daqui... Aqui não há como votar, porque não há quórum. Temos de sair daqui com
o compromisso de que iremos votar na quarta... É
isto o que nos interessa: o compromisso de que será
votado na quarta. É o que interessa a todos vocês
neste momento. Aqui, como não há quórum, pede-se

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

verificação e não será aprovado. Não há como! Não
há quórum aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Isso é
fato e é real.
Eu prefiro, e muito – vocês todos me conhecem,
e é muito melhor –, que tenhamos a certeza de que,
na quarta-feira que vem, a matéria vai ser votada aqui
neste plenário. Vota-se a matéria e aí, com certeza,
ela será aprovada. De pronto, eu adianto a vocês que
eu farei o encaminhamento pela aprovação da matéria na quarta-feira. Esse é o melhor caminho e podem
ter certeza.
(Manifestação das galerias.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os senhores são muito bem convidados,
mas é preciso que deixem a sessão se desdobrar em
silêncio. É o que manda o Regimento da Casa.
O que o Senador Paulo Paim disse – eu queria,
mais uma vez, reforçar – é que, em havendo, a esta
hora, um pedido de verificação, como foi solicitado
pelos Líderes como consequência do requerimento,
o requerimento, por falta de quórum, o que é óbvio,
vai ficar prejudicado.
Então, o que o Senador Paim propôs foi um acordo, para que nós possamos manter esse projeto na
pauta para a próxima quarta-feira, dia 10.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, é justa a proposta do Senador Paim,
todo mundo conhece o seu compromisso. Acho que
dá para se fazer, sim, um acordo para garantir que na
próxima quarta-feira a matéria seja votada. Acho que
este é o melhor caminho para que não se coloque em
prejuízo a causa dos trabalhadores dos Correios.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Nós estamos de acordo com o encaminhamento
do Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria pedir desculpas ao Senador
Rodrigo Rollemberg e aos outros Srs. Senadores, porque, realmente, em função do cansaço...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, eu
compreendo o seu cansaço e vejo que V. Exª realmente tem todo o interesse em ajudar os trabalhadores,
como é o interesse do Senador Paulo Paim, como é o
interesse dos outros Senadores que me antecederam.
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Agora, eu vejo na sugestão do Senador Paulo
Paim o melhor caminho. Na verdade, o único caminho
que nos sobrou numa hora dessa da noite, com poucos Senadores em plenário, para que a gente possa
realmente realizar essa votação na quarta-feira, dando
tranquilidade para esses trabalhadores.
Então, acredito que a proposta do Senador Paulo
Paim, sempre pensando nos mais humildes, sempre
pensando naqueles que... Realmente, o Senador Paulo
Paim é conhecido nacionalmente por isso.
Senador Paulo Paim, então na quarta-feira eu
apoio a sua proposta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Gim
Argello.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, é sempre bom lembrar que essa
matéria já passou pela Câmara.
Confiamos no compromisso firmado pelo Líder
do PT para que haja disposição de votar na próxima
quarta-feira, não há desconfiança quanto a isso. Mas
há de se registrar que poderíamos perfeitamente, com
o quórum que está no painel, votar simbolicamente a
matéria e resolver a questão em definitivo hoje.
Como as manifestações das Lideranças foram
no sentido da aprovação do requerimento pelo adiamento da votação, esta Liderança do PSDB pede a
verificação do quórum, como determina o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria
apenas manifestar que acho que o entendimento proposto teve um encaminhamento para um entendimento
político definitivo na quarta-feira, mesmo que o Partido
Progressista seja favorável ao projeto relatado pelo Senador Inácio Arruda. Mas penso que a construção positiva em favor da causa dos funcionários anistiados dos
Correios é uma causa socialmente justa, e o Senador
Paulo Paim foi muito feliz na condução desse processo.
Então, quarta-feira é o limite máximo. Eu e o Senador estaremos juntos para votar favoravelmente ao
projeto. Mas daremos o tempo para que venha o Presidente da ECT prestar os esclarecimentos necessários nessa matéria.
Acho que assim a categoria será atendida, porque
é preferível aguardar quatro dias e ganhar uma causa
do que não ganhar quatro dias e perder uma causa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que a posição da Bancada do PSB era de votar
essa questão hoje, em respeito a esses trabalhadores,
depois de tudo o que passamos. Fizemos o maior esforço
para votar o projeto importante dos artistas, queríamos
dar o mesmo tratamento aos trabalhadores dos Correios
que estão aqui. Há uma visível falta de quórum. Se houver verificação de quórum, a sessão vai cair.
Como disse muito bem o Senador Paulo Paim,
que goza de toda credibilidade, como todos os Senadores, aqui, confiando sempre na palavra do nosso
Líder, Senador Wellington Dias, nós acompanhamos
o acordo no sentido de que o projeto permaneça na
pauta e possa ser apreciado na próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para reafirmar,
como está no requerimento: mantém-se a urgência,
mantém-se na pauta. O que nós estamos pedindo é,
apenas, na terça-feira, ter esse encontro com o presidente dos Correios, e ele volta à pauta na quarta-feira.
É isso que estamos colocando aqui. Ninguém
está tentando fugir. Eu acho que esse é o melhor encaminhamento.
E agradeço aqui aos Líderes. Faço um apelo ao
Líder Cássio Cunha Lima, até porque temos uma matéria do Maranhão que acho importantíssima também,
e que possamos votar na próxima quarta-feira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para
acompanhar o compromisso assumido pelo Senador
Wellington Dias, como Líder, e o Senador Paulo Paim,
que nós todos reconhecemos como um dos Senadores
que mais batalha, trabalha nessa questão.
Então, o PDT, Sr. Presidente, concorda com o
adiamento até quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
A matéria constará da Ordem do Dia de quarta-feira, como combinado pelos Líderes partidários.
Nós agradecemos a presença de todos os senhores.
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Nós tínhamos assumido o compromisso de suspender a sessão. Suspendemos a sessão, reabrimos
a sessão, apreciamos o requerimento e fica, portanto, o compromisso de votarmos a matéria na próxima
quarta-feira, dia 10.
Nós temos ainda dois itens, Srs. Senadores. O
primeiro é uma retificação que foi pedida aqui pelo
Senador Lindbergh. Esse projeto de empréstimo já
foi aprovado, mas foi publicado de maneira incorreta,
equivocadamente. Então é necessário aprovarmos a
retificação do empréstimo do Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
Mensagem 265, de 2013, da Presidente da República Dilma Rousseff:
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, proponho a V. Exªs a retificação
da Resolução nº 25, de 2013.
É a seguinte a Mensagem, na íntegra:
MENSAGEM Nº 265
Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a Vossas Excelências a retificação da
Resolução nº 25, de 2009, que autorizou a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil entre o Estado do Maranhão e
o Bank of America N.A. (BofAML), no valor de até Us$
661.967.121.34 (seiscentos e sessenta e um milhões,
novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e um
dólares Dops Estados Unidos da América e trinta e
quatro centavos, destinado à quitação do Resíduo das
Dívidas constituídas pelo Estado em razão das – Leis
Federais nº 8.727, de 1993 e nº 9.496, de 1997.
Brasília, 3 de julho de 2013. – Dilma Rousseff.
É o seguinte o item extrapauta:
Retificação do Projeto de Resolução nº 42, de
2013, que autoriza o Estado do Maranhão a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Bank America, N.A./Merryl Lynch (BofaAML), no
valor de até US$661.967.121,34 (seiscentos e sessenta
e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento
e vinte um dólares dos Estados Unidos da América, e
trinta e quatro centavos).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação a retificação.
Os Srs. Senadores que aprovam a retificação
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a retificação.
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Serão publicadas a redação final e a Resolução
nº 25, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por fim, vamos submeter à votação um
requerimento que propõe, assinado pelos Líderes partidários, um calendário especial... Aliás, é a urgência,
desculpem-me.
Requerimento 356, de 2013, lido na sessão
de 23 de abril último, das Lideranças partidárias, que
propõe urgência para o Projeto de Lei do Senado 764,
para as ZPEs.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria entra na
pauta da sexta-feira, dia 5/07.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há também uma
urgência requerida pelo Senador Ricardo Ferraço, no
início da sessão de hoje, para o PLC. É um requerimento do Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o PLC da Presidente da República.
Nós já votamos a urgência.
Não havendo mais nada a tratar...
Senador Rodrigo Rollemberg, mais uma vez,
desculpe a V. Exªs porque nós colhemos os votos e
na hora de...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Sem revisão do orador.) – Está desculpado, Sr.
Presidente.
Eu quero fazer uma solicitação. Dentro dessa
pauta que V. Exª está propondo para quinta-feira e
sexta-feira, como entendo que é um projeto de consenso, foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento
Regional, relatado pela Senadora Lúcia Vânia, é o PLS
410, de 2012, que acrescenta à Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride)
os Municípios de Alto Paraíso, São João d’Aliança e
Gameleira de Goiás, eu sugiro a V. Exª que aprovemos
o requerimento de urgência, para que possa ser colocado na pauta de amanhã ou de sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero reiterar
o pedido que eu fiz em relação aos papiloscopistas,
porque há também um pedido de urgência.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos votar os requerimentos
de urgência sugeridos amanhã, ou poderemos votar
hoje, se esse for o desejo.
O processo ainda não está aqui, mas eu assumo
com V. Exªs o compromisso de que nós apreciaremos
esse requerimento na sessão de amanhã.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428/2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gilmar Machado), que altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar
o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 724, de 2013)
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do
Senador Renan Calheiros, que institui o Programa Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III,
f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades nos
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
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o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
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Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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12
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 341, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
13
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013
Votação, em turno único, dos Requerimentos
nºs 603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010;
341, de 2012 (que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013,
por regularem matéria correlata (Planos de
Benefícios da Previdência Social).
14
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
604, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341,
de 2012 (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por
regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).
15
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012;
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias
correlatas (idade para imputabilidade penal).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu expediente, do Senador Cícero Lucena, referente ao Requerimento nº 440, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação de diligência da
Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2013, na
cidade de Recife/PE e Salvador/BA, no período de 12
a 24 de maio de 2013.
O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Expediente:
RELATÓRIO VIAGEM À RECIFE E SALVADOR
(CMACOPALIM)
Ao cumprimentá-lo, apresento breve relato da
viagem à Recife e Salvador, realizada entre os dias
12 a 24 de maio próximo passado.
Nesta missão de diligências e fiscalização, iniciada ainda na tarde de 22 de maio em Brasília, com
a visita ao Estádio Nacional, que já encontrava-se
pronto e devidamente aprovado em jogo teste, onde
só foi verificada a necessidade de se realizar poucos
ajustes para que tudo esteja em perfeitas condições
para o jogo de abertura da Copa das Confederações
da FIFA, já no próximo mês.
Em seguida a Subcomissão seguiu para a cidade
de Recife, onde em 23 de maio, acompanhados pelo
Secretário do Governo do Estado, visitamos a Arena
Pernambuco que já se encontrava concluída e em plena
capacidade para receber os jogos programados para
a Copa das Confederações da FIFA.
Cabe ressaltar, que as obras de mobilidade urbana e as de infraestrutura ainda estão em execução,
mas sem previsão de término.
No dia 24 do mesmo mês, a Subcomissão acompanhada do Secretário da Copa do Estado da Bahia
e da Senadora Lídice da Mata, esteve na Arena Salvador (Fonte Nova), que também já estava em plena
capacidade de funcionamento.
Assim como em Recife, em Salvador a construção e a gestão da arena foi objeto de Parceria Público
Privada (PPP).
No que tange as obras estruturantes e de mobilidade, estas seguem em ritimo lento e preocupante, haja vista que resta pouco tempo para a Copa do
Mundo de 2014.
Gostaria de mencionar, ainda, minha preocupação
quanto ao endividamento dos Estados que irão sediar
os eventos relacionados com a Copa e as Olimpíadas,
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já que os empréstimos concedidos atingem cifras bastante significativas.
Foi de extrema importância a ida da Subcomissão (CMACOPALIM) às cidades sede mencionadas,
principalmente para que possamos traçar um cenário
real do legado que estes eventos irão deixar para a
população dessas localidades.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena,
PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu expediente, do Senador Cícero Lucena, referente ao Requerimento nº 493, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação na Reunião da
Comissão de Seguridade e Cidadania, Terrorismo e
Crime, na cidade de Havana, Cuba, nos dias 6 e 7 de
junho de 2013.
O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Expediente:
RELATÓRIO VIAGEM À CUBA
Ao cumprimentá-lo, apresento breve relato da
viagem à Cuba, realizada nos dias 6 e 7 de junho do
corrente ano.
A convite do Parlamento Latino Americano, a
comitiva do Senado Federal participou das reuniões
das comissões de Seguridade e Cidadania, Combate
e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Organizado e de Saúde, na cidade de Havana, em Cubá.
Na reunião da Comissão de Saúde, realizada no
evento, participei de debates sobre o financiamento
da saúde, a interiorização dos médicos tanto no Brasil, como em demais países e sobre o intercâmbio de
médicos entre os países e a necessidade de um teste
para revalidação dos diplomas dos seus respectivos
diplomas.
Foi de extrema importância a participação dessa
delegação do Senado Federal em todos os encontros
em Cuba para, cada vez mais, aproximarmos e o aprofundarmos as relações com aquele país.
Atenciosamente, – Cícero Lucena, Senador
PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 69, do Senador João Capiberibe,
referente ao Requerimento nº 546, de 2013, de missão, por meio do qual relata participação no 1º GLOBE
Natural Capital Summit, na cidade de Berlim, Alemanha, no período de 6 a 8 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 69/2013 GSJCAP
Brasília, 2 de julho de 2013
Assunto: Relatório de viagem à Berlim, Alemanha.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Com a estrita observância das regras constitucionais e infraconstitucionais relativas à lisura dos atos
da Administração Pública, envio a Vossa Excelência,
o relatório de viagem internacional à Berlim por mim
realizada, a convite da Globe Internacional.
Na oportunidade, renovo protestos de estima e
consideração .
Atenciosamente, _ Senador João Capiberibe
PSB/AP
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Lucio Vieira Lima e Renan Filho,
em substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro e, como membros suplentes, os Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro, em
substituição, respectivamente, aos Deputados Darcísio
Perondi e Edinho Araújo, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 793 de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of./GAB/I/nº 793
Brasília, 3 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a apreciar a Medida Provisória nº
610, de 4 de abril de 2013, em substituição aos anteriormente indicados.
Titulares
Lucio Vieira Lima
Renan Filho

Suplentes
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Eduardo Cunha Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membros
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titulares, os Deputados Janete Rocha Pietá e Zezéu Ribeiro, em substituição, respectivamente, aos Deputados
José Guimarães e Valmir Assunção, e, como membros
suplentes, os Deputados Érika Kokay e Odair Cunha,
em substituição, respectivamente, aos Deputados Sibá
Machado e Luiz Couto, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 620, de 2013, conforme o Ofício nº 606, de
2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF nº 606/GAB-LidPT
Brasília – DF, 3 de julho de 2013.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares os (as) deputados (as) Janete Pietá (PT/SP) e Zezéu Ribeiro (PT/
BA) e como membros suplentes os (as) deputados (as)
Érika Kokay (PT/DF) e Odair Cunha (PT/MG), para a
Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 620/13,
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, 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
esclarecimentos ao consumidor, para prever prazo de
aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, de
11 de novembro de 1990, e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Deputado Alexandre Leite, para integrar, como membro suplente,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício nº 183, de
2013, da Liderança do DEM, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 183-L-Democratas/13
Brasília, 2 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alexandre
Leite para integrar, como membro suplente, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em vaga existente.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado
Líder do Democratas.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Ricardo Ferraço, como membro titular, para integrar a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo
Requerimento nº 4, de 2011-CN, conforme o Ofício
nº 210, de 2013, da Liderança do PMDB no Senado
Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB nº 210/2013
Brasília, 3 de julho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Se-
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nado Ricardo Ferraço, como membro titular, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade
de investigar a situação de violência contra a mulher
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do
poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em
situação de violência.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 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 759, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento da Senhor Ruy Cesar, apresentando condolências à família.
Justificação
Em 28 de junho próximo passado, faleceu em
Salvador, aos 57 anos, Ruy César, ex-presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE), um dos principais líderes estudantis brasileiros que atuou no movimento de reconstrução da UNE, durante o período
da ditadura militar (1964-1985).
Em 1979 tornou-se o primeiro presidente da entidade pós sua reorganização.
Escreveu um capitulo importante na história do
movimento estudantil, com sua liderança e nos deixa
exatamente em um momento em que a juventude volta
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às ruas, representando o vigor dessa participação na
mudança dos rumos do nosso País.
Formando em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), dedicou-se ao estudo
da Psicologia e Pedagogia Infantil. Em 1982, fundou
a Casa Via Magia com a missão de promover a cooperação cultural e o desenvolvimento comunitário, por
meio do estímulo à educação, cultura e da pesquisa
pedagógica. Entre os projetos desenvolvidos pela empresa estão o Mercado Cultural, que foi um dos eventos
mais importantes para a produção cultural no País, e
que tinha como um de seus objetivos centrais criar o
tempo necessário para refletirmos sobre as realidades
sociais e as novas perspectivas culturais no mundo,
além do Fórum Cultural Mundial. Ruy deixa um legado inestimável de contribuições para os movimentos
sociais e estudantis.
Sala das Sessões, – Lídice da Mata, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 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 (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 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:
REQUERIMENTO Nº 761, DE 2013
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimento nº 639, de 2013,
de minha autoria.
Sala das Sessões, em 3 de julho de 2013. – Senador Zezé Perrella
REQUERIMENTO Nº 762, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada e,

Julho de 2013

consequentemente, o arquivamento do Projeto de Lei
do Senado nº 216, de 2013, de minha autoria, que
“altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que
cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, para determinar a reserva de
vagas gratuitas nos cursos técnicos de formação inicial
e continuada, oferecidos pelos Serviços Nacionais de
aprendizagem, para mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
Sala das Sessões, _ Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência defere os requerimentos
que acabam de ser lidos, nos termos do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42443

42444

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42445

42446

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42447

42448

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42449

42450

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42451

42452

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42453

42454

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42455

42456

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42457

42458

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42459

42460

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42461

42462

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42463

42464

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42465

42466

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42467

42468

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42469

42470

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42471

42472

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42473

42474

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42475

42476

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42477

42478

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42479

42480

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42481

42482

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42483

42484

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42485

42486

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42487

42488

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42489

42490

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42491

42492

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42493

42494

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42495

42496

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42497

42498

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42499

42500

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42501

42502

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42503

42504

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42505

42506

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42507

42508

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42509

42510

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42511

42512

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42513

42514

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42515

42516

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42517

42518

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42519

42520

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42521

42522

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42523

42524

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42525

42526

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42527

42528

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42529

42530

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42531

42532

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42533

42534

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42535

42536

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42537

42538

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42539

42540

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42541

42542

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42543

42544

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42545

42546

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42547

42548

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42549

42550

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42551

42552

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42553

42554

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42555

42556

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42557

42558

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42559

42560

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42561

42562

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42563

42564

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42565

42566

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42567

42568

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42569

42570

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42571

42572

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42573

42574

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42575

42576

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42577

42578

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42579

42580

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42581

42582

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42583

42584

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42585

42586

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42587

42588

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42589

42590

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42591

42592

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42593

42594

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42595

42596

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42597

42598

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42599

42600

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42601

42602

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42603

42604

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42605

42606

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42607

42608

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42609

42610

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42611

42612

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42613

42614

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42615

42616

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42617

42618

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42619

42620

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42621

42622

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42623

42624

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42625

42626

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42627

42628

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42629

42630

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42631

42632

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42633

42634

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42635

42636

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42637

42638

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42639

42640

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42641

42642

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42643

42644

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42645

42646

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42647

42648

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42649

42650

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42651

42652

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42653

42654

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42655

42656

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42657

42658

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42659

42660

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42661

42662

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42663

42664

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42665

42666

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42667

42668

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42669

42670

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42671

42672

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42673

42674

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42675

42676

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42677

42678

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42679

42680

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42681

42682

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42683

42684

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42685

42686

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42687

42688

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42689

42690

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42691

42692

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 4

42693

42694

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 173,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
74, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 173/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 27 de junho de 2013
Assunto: decisão terminativa em turno suplementar
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 aprovou em turno suplementar
com as Emendas nº 1 a 4-CCJ, o Substitutivo do Senador Rodrigo Rollemberg ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010, de autoria do Senador Marconi
Perillo, que “Cria regras para a aplicação de concursos para a investidura em cargos e empregos públicos
no âmbito da União dos Estados dos Municípios e do
Distrito Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 173, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 74,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 186,
de 2008, do Senador Cristovam Buarque, que insere
parágrafo 3º no art. 79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a avaliação
na educação indígena.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto de
Lei do Senado nº 186, de 2008, vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
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dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 428/2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº
252/2007, na Casa de origem, do Deputado
Gilmar Machado), que altera a Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 724, de 2013)
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do
Senador Renan Calheiros, que institui o Programa Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que
cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª
Região, com sede em Manaus e jurisdição
no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
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Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que
apresenta, com voto vencido do Senador
Eduardo Braga.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dor-
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nelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 341, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
12
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010;
341, de 2012 (que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013,
por regularem matéria correlata (Planos de
Benefícios da Previdência Social).
13
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
604, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341,
de 2012 (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por
regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).
14
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20,
de 1999; 90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33,
de 2012; e 21, de 2013, por versarem sobre
matérias correlatas (idade para imputabilidade penal).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 9 minutos.)
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