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2.2.2 – Pareceres
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à leitura e apreciação de projeto de resolução das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal sobre vetos presidenciais e à apreciação
do Projeto de Lei n° 2, de 2013-CN........................
2.2.11 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2013 (nº
3.546/2012, na Casa de origem, do Deputado Ivan
Valente), que altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para garantir acesso público a dados
e informações empregados em análise de revisão
de tarifa de remuneração de serviço de transporte
público coletivo.......................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2013
(nº 2.791/2011, na Casa de origem, do Deputado Weverton Rocha e outros), que altera a Lei nº
12.505, de 11 de outubro de 2011, que “concede
anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Mato
Grosso, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio
de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de Sergipe
e do Tocantins e do Distrito Federal punidos por
participar de movimentos reivindicatórios”, para
acrescentar os Estados de Goiás, do Maranhão,
da Paraíba e do Piauí. ........................................
2.2.12 – Leitura de requerimentos
Nº 796, de 2013, de iniciativa da Comissão
de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para
o Projeto de Resolução nº 53, de 2013..................
Nº 797, de 2013, de iniciativa da Comissão
de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para
o Projeto de Resolução nº 54, de 2013. ................
Nº 798, de 2013, de iniciativa da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando
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urgência para o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 150, de 2006. .......................
Nº 799, de 2013, de iniciativa da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 224,
de 2013. .................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 53, de 2013, de
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos,
que autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América). Aprovado. .....................................................................
Redação final do Projeto de Resolução nº 53,
de 2013 (Parecer nº 673, de 2013-CDIR). Aprovada. À promulgação..................................................
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 54, de 2013, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Estado de Goiás a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 11.577.000,00 (onze milhões
e quinhentos e setenta e sete mil dólares dos Estados Unidos da América). Aprovado. ..................
Redação final do Projeto de Resolução nº 54,
de 2013 (Parecer nº 674, de 2013-CDIR). Aprovada. À promulgação..................................................
2.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 39, de 2013, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza a União a contratar operação financeira
com a República do Congo, no valor equivalente a
US$ 352,676,103.62 (trezentos e cinquenta e dois
milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e três
dólares dos Estados Unidos da América e sessenta
e dois centavos), para o reescalonamento da dívida
oficial congolesa para com o Brasil. Aprovado, tendo usado da palavra os Senadores Aloysio Nunes
Ferreira, Alvaro Dias, Jarbas Vasconcelos, Aécio
Neves, Pedro Taques, Wellington Dias, João Capiberibe, Randolfe Rodrigues, José Agripino, Ataídes
Oliveira, Eduardo Braga, Cássio Cunha Lima, Valdir
Raupp, José Pimentel, Ivo Cassol, Flexa Ribeiro,
Vanessa Grazziotin e Jayme Campos (votação nominal). ....................................................................
Redação final do Projeto de Resolução nº
39, de 2013 (Parecer nº 675, de 2013-CDIR). À
promulgação...........................................................
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2.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (Tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 1, 12, 18 e 55, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador
Sibá Machado, que altera a Constituição Federal
para disciplinar a candidatura do suplente de Senador e a eleição para o Senado Federal em caso
de vacância............................................................
2.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (Tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11, de 2003; e 12, 18 e 55, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Valter Pereira, que acrescenta parágrafo ao art. 56
da Constituição Federal, para vedar a convocação
de suplente durante o período de recesso Legislativo. ........................................................................
2.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (Tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11, de 2003; e 1, 18 e 55, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº 12,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Expedito Junior, que altera a redação do § 1º do art.
56 da Constituição Federal, para vedar a convocação de suplente quando restarem menos de cento
e vinte dias para o encerramento do mandato. .....
2.3.7 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (Tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11, de 2003; e 1, 12 e 55, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº 18,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana, que dá nova redação aos arts. 46
e 56 da Constituição Federal, de modo a introduzir
novas regras para a suplência de Senador. ..........
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário) (Tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11, de 2003; e 1, 12, 18, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº 55,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Eduardo Suplicy, que Altera a Constituição Federal
para Instituir eleições diretas para os suplentes de
candidatos ao Senado Federal. .............................
2.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (Tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 1, 12, 18 e 55, de 2007) (continuação)
Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Sibá Machado, que altera a Constituição Federal para disciplinar a candidatura do suplente
de Senador e a eleição para o Senado Federal em
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caso de vacância. Aprovado, em primeiro turno,
o Substitutivo (Emenda nº 2-PLEN), após Parecer nº 676, de 2013-PLEN, proferido pelo Senador
Francisco Dornelles, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo usado
da palavra os Senadores José Pimentel, Blairo Maggi, Ivo Cassol, Randolfe Rodrigues, Ricardo Ferraço, Gim, José Agripino, Eduardo Braga, Alfredo
Nascimento, Sérgio Souza, José Sarney, Antonio
Carlos Rodrigues, Valdir Raupp, Ataídes Oliveira,
Rodrigo Rollemberg, Anibal Diniz, Inácio Arruda,
Eduardo Lopes e Roberto Requião (votação nominal). (Prejudicadas as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 1, 12, 18 e 55, de 2007)............
Redação para o segundo turno do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2003 (Parecer nº 677, de 2013-CDIR). ............
Aprovado, em segundo turno, o Substitutivo, tendo usado da palavra os Senadores Wellington
Dias, Francisco Dornelles, Rodrigo Rollemberg e
Eduardo Suplicy (votação nominal). À Câmara dos
Deputados..............................................................
2.3.10 – Item extrapauta (Incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 725, de 2013,
de calendário especial, aprovado nesta oportunidade) (tramita em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 45, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador
Rodrigo Rollemberg, que acrescenta o inciso IV ao
caput do art. 60, dá nova redação ao § 3º do art.
61 da Constituição, e acrescenta a redação do § 2º
também do art. 61, para viabilizar a apresentação
de propostas de emenda à Constituição de iniciativa
popular e facilitar a apresentação e a apreciação
de projetos de lei respectivos. ...............................
2.3.11 – Item extrapauta (Incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 725, de 2013,
de calendário especial, aprovado nesta oportunidade) (tramita em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 3, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 45,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador
Randolfe Rodrigues, que altera a redação do § 2º
e acresce os §§ 3º a 7º ao art. 61 da Constituição
Federal, para conferir nova disciplina à apresentação e à tramitação dos projetos de lei de iniciativa
popular. ..................................................................
2.3.12 – Item extrapauta (Incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 725, de 2013,
de calendário especial, aprovado nesta oportunidade) (tramita em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 45, de 2011) (continuação)
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador
Rodrigo Rollemberg, que acrescenta o inciso IV ao
caput do art. 60, dá nova redação ao § 3º do art.
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61 da Constituição, e acrescenta a redação do § 2º
também do art. 61, para viabilizar a apresentação
de propostas de emenda à Constituição de iniciativa
popular e facilitar a apresentação e a apreciação
de projetos de lei respectivos. É lido o Parecer nº
678, de 2013-CCJ, tendo usado da palavra os Senadores Lindbergh Farias, Aloysio Nunes Ferreira,
Rodrigo Rollemberg, José Agripino, Pedro Taques,
Waldemir Moka, José Sarney, Aécio Neves, Eduardo Braga, Randolfe Rodrigues, Eduardo Lopes,
Walter Pinheiro e Roberto Requião........................
2.3.13 – Leitura de requerimento
Nº 800, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, solicitando a tramitação conjunta da
Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2009,
com a Proposta de Emenda à Constituição nº 3,
de 2011 (Tramita em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 45, de 2011). Aprovado...........................................................................
2.3.14 – Item extrapauta (Incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 800, de 2013)
(tramita em conjunto com as Proposta de Emenda à Constituição nºs 3 e 45, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 30,
de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Marcelo Crivella, que acrescenta o inciso IV ao art.
60 da Constituição Federal para incluir o eleitorado,
mediante iniciativa popular, no rol dos legitimados
para apresentar proposta de emenda à Constituição. ........................................................................
2.3.15 – Item extrapauta (Incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 725, de 2013,
de calendário especial, aprovado nesta oportunidade) (tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 30, de 2009,
e 45, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador
Rodrigo Rollemberg, que acrescenta o inciso IV
ao caput do art. 60 e o § 3º ao art. 61 da Constituição, e altera a redação do § 2º também do art.
61, para viabilizar a apresentação de propostas de
emenda à Constituição de iniciativa popular e facilitar a apresentação e a apreciação de projetos de
lei respectivos. Aprovada, com as Emendas nºs
1 a 5, 8 e 9-CCJ; e 10-PLEN, sendo rejeitado o
§3º do artigo 2º, após Parecer nº 679, de 2013PLEN, proferido pelo Senador Lindbergh Farias, em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, tendo usado da palavra os Senadores
Antonio Carlos Valadares, Pedro Taques, Pedro
Simon, Eunício Oliveira, Wellington Dias e Inácio
Arruda (votação nominal). (Prejudicadas as Propostas de Emenda à Constituição nºs 30, de
2009; e 45, de 2011)..............................................
Redação para o segundo turno da Proposta
de Emenda à Constituição nº 3, de 2011 (Parecer
nº 680, de 2013-CDIR). .........................................
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Aprovada, em segundo turno, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 3, de 2011, tendo
usado da palavra os Senadores Lindbergh Farias,
Romero Jucá, Wellington Dias, Lídice da Mata, Gim,
João Capiberibe e Ana Amélia (votação nominal).
À Câmara dos Deputados. ....................................
2.3.16 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 799, de 2013, de iniciativa
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Aprovado...............................................................
2.3.17 – Item extrapauta (Em regime de
urgência nos termos do Requerimento nº 799,
de 2013) (Incluído na pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 224, de
2013-Complementar, de iniciativa da Comissão
Mista destinada a consolidar legislação federal e
regulamentar dispositivos da Constituição Federal,
que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e dá outras providências. Apreciação adiada
para a próxima sessão deliberativa ordinária,
após leitura do Parecer nº 681, de 2013-CCJ, das
Emendas nºs 12 a 29-PLEN, e Parecer nº 682, de
2013-PLEN, proferido pelo Senador Romero Jucá,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, tendo usado da palavra os Senadores
Randolfe Rodrigues, Romero Jucá (Relator), Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda. ...................
2.3.18 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 794, de 2013, de iniciativa
de Líderes. Aprovado............................................
2.3.19 – Item 10 (Inversão de pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2007 (nº
7.320/2006, na Casa de origem, 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. Aprovado, com votos contrários dos Senadores Wellington Dias, José Pimentel, Humberto
Costa e Wellington Dias, tendo usado da palavra os
Senadores Wellington Dias, Roberto Requião, Inácio
Arruda, José Pimentel, Pedro Taques, Gim, Rodrigo Rollemberg, Ana Amélia, Paulo Paim, Vital do
Rêgo, Cássio Cunha Lima, Jayme Campos, Jarbas
Vasconcelos, Randolfe Rodrigues, José Agripino,
Humberto Costa, Benedito de Lira, Aloysio Nunes
Ferreira e Ivo Cassol. À sanção..............................
2.3.20 – Item extrapauta (Em regime de
urgência nos termos do Requerimento nº 794,
de 2013) (Incluído na pauta com aquiescência
do Plenário)
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 129, de 2012 (nº 5.901/2013, naquela
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de
Inquérito do ECAD, que altera os arts. 5º, 68, 97,
98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94
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da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para
dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais,
e dá outras providências. Rejeitada, após Parecer
nº 683, de 2013-PLEN, proferido pelo Senador
Humberto Costa, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. .........................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 129, de 2012 (Parecer nº 684, de 2013-CDIR).
Aprovada. À sanção...............................................
2.3.21 – Comunicação da Presidência
Cancelamento da sessão deliberativa extraordinária do Senado Federal anteriormente convocada para amanhã, às 10 horas.............................
2.3.22 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 798, de 2013, de iniciativa
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Aprovado...............................................................
2.3.23 – Item extrapauta (Em regime de
urgência nos termos do Requerimento nº 798,
de 2013) (Incluído na pauta com aquiescência
do Plenário)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 150, de 2006, que dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da
prova, o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de
1995; e dá outras providências. Aprovado com a
Emenda nº 1-CCJ, nos termos do Requerimento
nº 808, de 2013, após Parecer nº 685, de 2013CCJ, tendo usado da palavra os Senadores Vital do
Rêgo, Wellington Dias, José Pimentel, Ana Amélia,
Rodrigo Rollemberg, Eunício Oliveira, Gim, Humberto Costa e Inácio Arruda. ..................................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 150, de 2006 (Parecer nº 686, de 2013-CDIR).
Aprovada. À sanção...............................................
2.3.24 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 774, de 2013, de iniciativa
de Líderes. Aprovado............................................
2.3.25 – Item extrapauta (Em regime de
urgência nos termos do Requerimento nº 774,
de 2013) (Incluído na pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2013,
de autoria dos Deputados Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino, que institui o Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura; e dá outras providências. Aprovado, após
Pareceres nºs 687, de 2013-CDH e 688, de 2013CCJ, e Parecer nº 689, de 2013-PLEN, proferido
pelo Senador Wellington Dias, em substituição à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tendo usado da palavra as Senadoras Ana
Amélia, Ana Rita, e o Senador Humberto Costa. À
sanção.................................................................
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2.3.26 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 795, de 2013, de autoria do
Senador Flexa Ribeiro. Aprovado..........................
2.3.27 – Leitura de requerimentos
Nº 809, de 2013, de iniciativa de Líderes,
solicitando calendário especial para a votação das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61,
de 2012. Aprovado................................................
Nº 810, de 2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 51, de 2013. Aprovado......................................
2.3.28 – Item extrapauta (Em regime de
urgência nos termos do Requerimento nº 810,
de 2013) (Incluído na pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2013,
de autoria do Deputado Weverton Rocha e outros
Deputados, que altera a Lei nº 12.505, de 11 de
outubro de 2011, que “concede anistia aos policiais
e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da
Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais,
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande
do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal
punidos por participar de movimentos reivindicatórios”, para acrescentar os Estados de Goiás, do
Maranhão, da Paraíba e do Piauí. Aprovado, após
Parecer nº 690, de 2013-PLEN, proferido pelo Senador Romero Jucá, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo usado
da palavra os Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Romero Jucá, Gim, Ana Amélia e Randolfe
Rodrigues. À sanção...............................................
2.3.29 – Comunicação da Presidência
Inclusão dos Projetos de Lei de Conversão
nºs 16 e 17, de 2013 (provenientes das Medidas
Provisórias nºs 611 e 610/2013), na Ordem do Dia
da próxima sessão deliberativa ordinária...............
2.3.30 – Projetos de Lei de Conversão recebido da Câmara dos Deputados
Nº 16, de 2013 (proveniente da Medida Provisória nº 611/2013), que abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de
R$ 3.926.200.000,00, para os fins que especifica.
(Ofício nº 1.279/2013, do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados)......................................
Nº 17, de 2013 (proveniente da Medida Provisória nº 610/2013), que amplia o valor do Benefício
Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, amplia
o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo
aos desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica, institui medidas de
estímulo à liquidação ou regularização de dívidas
originárias de operações de crédito rural, altera as
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Leis nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra
e para alterar o regime de desoneração da folha
de pagamentos; nº 11.774, de 17 de setembro de
2008; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004; nº 12.431,
de 24 de junho de 2011; nº 12.249, de 11 de junho
de 2010; nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; nº
10.522, de 19 de julho de 2002; nº 8.218, de 29
de agosto de 1991; nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003; nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996; nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013; no 12.715, de 17
de setembro de 2012; nº 11.727, de 23 de junho de
2008; nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000; nº
9.718, de 27 de novembro de 1998; nº 10.925, de
23 de julho de 2004; a Medida Provisória nº 2.15835, de 24 de agosto de 2001; o Decreto nº 70.235,
de 6 de março de 1972; dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula
a compra, venda e transporte de ouro; e dá outras
providências. (Ofício nº 1.404/2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados).............
2.3.31 – Leitura de requerimento
Nº 811, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores, solicitando a
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investiga a denúncia de existência de um sistema
de espionagem, estruturado pelo Governo dos Estados Unidos, com o objetivo de monitorar emails,
ligações telefônicas, dados digitais, além de outras
formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição Federal. ........................
2.3.32 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Pareceres
Nºs 691 e 692, de 2013, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, sobre os Avisos nºs 27, de 2000; e 6,
2013, respectivamente...........................................
2.4.2 – Comunicação da Presidência
Arquivamento dos Avisos nºs 27, de 2000; e
6, de 2013...............................................................
2.4.3 – Mensagem da Presidente da República
Nº 286/2013, na origem, comunicando sua
ausência do País, em 11 e 12 do corrente, em viagem oficial ao Uruguai. ..........................................
2.4.4 – Comunicações
Do Senador Jorge Viana, relatando viagem
realizada para participar da Reunião de Presidentes de Parlamentos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, em 18 e 19 de junho último
(Ofício nº 12/2013). ...............................................
Do Senador Jorge Viana, encaminhando relatório de viagem realizada para visitar os parques
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científicos e tecnológicos de Taiwan, no período de
2 a 6 de junho último (Ofício nº 17/2013). ............
Do Senador Wilder Morais, relatando viagem
realizada para Israel, no período de 9 a 13 de junho
último. (Ofício nº 81/2013). ...................................
Do Senador Cícero Lucena, informando a impossibilidade da participação de S. Exª na reunião
da Eurolat, a ser realizada no período de 15 a 19
do corrente (Ofício nº 116/2013). .........................
Do Senador Renan Calheiros, encaminhando relatório de viagem realizada para Portugal,
no período de 5 a 11 de junho último (Ofício nº
339/2013). .............................................................
Do Senador Sérgio Petecão, relatando viagem
realizada para participar no 42º Torneio Internacional de Formação Profissional, no período de 2 a 7
do corrente. (Ofício nº 107/2013). ........................
Da Liderança do PMDB e do Bloco da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(Ofício nº 225/2013). Designação do Senador Paulo Davim, como suplente, para compor a referida
Comissão................................................................
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, de indicação
de membros para integrarem o Conselho do Prêmio
Mérito Ambiental (Ofício nº 130/2013). Designação dos Srs. André Lima, Paulo Sérgio Bretas de
Almeida Salles e Rui Carlos Ottoni para comporem
o referido Conselho. ..............................................
Da Comissão de Assuntos Econômicos, referente à instalação de Subcomissão, eleição da Presidente e do Vice-Presidente (Ofício nº 183/2013). .
2.4.5 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 35/2013 (nº 775/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.595, de 2013, proferido nos autos do processo TC 021.427/2012-7,
referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 28, de 2012. ....
2.4.6 – Leitura de requerimentos
Nº 812, de 2013, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando
informações ao Ministro de Estado da Defesa.......
Nº 813, de 2013, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando
informações ao Ministro de Estado da Justiça.......
Nº 814, de 2013, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando informações ao Ministro-Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República. ..................................................................
2.4.7 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei do
Senado nº 279, de 2012. .......................................

46099

46100

46101

46101

46102

46102

46103

46104

46105

46105

46108

46111

46114

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada....................................................
2.5 – ENCERRAMENTO..............................
3 – ATAS
3.1 – COMISSÃO MISTA DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 610, DE 2013
Ata da 3ª Reunião, realizada em 8 de julho
de 2013..................................................................
3.2 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA
Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, realizada
em 3 de julho de 2013............................................
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RENAN
CALHEIROS, EM 10.7.2013..................................
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46118

46178
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5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação...........................
Bancadas dos Partidos.................................
Por ordem alfabética.....................................
6 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL...............................................................
7 – LIDERANÇAS........................................
8 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO............................................................
9 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS...............
10 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos.
CAS – Comissão de Assuntos Sociais.........
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.......................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa..............................................
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.....................................................
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura....................................................................
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................
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CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária....................................................................
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática........................
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993).................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)....................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995).................................................................
Procuradoria Especial da Mulher (Resolução
nº 9, de 2013).........................................................
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005).............................................................
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)..............................
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)....................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)..
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42, de 2010).............................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15, de 2012)..........................................
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12 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Resolução nº 1,
de 2006).................................................................
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Resolução nº 4, de 2008)...
Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
–Fipa (Resolução nº 2, de 2007)............................
CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883, de 1999).....
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito..........................................................................
Comissões Mistas Especiais........................
13 – CONSELHOS E ÓRGÃO
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)......................
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)......................................................
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 1, de 2011)......................
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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

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 5.788.000,00 (cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Projeto de Modernização Fazendária do
Estado de Sergipe”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 5.788.000,00 (cinco milhões,
setecentos e oitenta e oito mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na taxa de
referência do mercado interbancário londrino (Libor);
VI – amortização: parcelas semestrais, consecutivas e na medida do possível iguais, pagas em
15 de junho e em 15 de dezembro de cada ano,
vencendo-se a primeira depois de transcorridos
5 (cinco) anos, e a última, antes de transcorridos 20 (vinte) anos, ambos contados da data de
assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre
determinada pelo BID e composta pela taxa de
juros Libor trimestral para dólar norte-americano
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com
taxa de juros baseada na Libor e mais a margem
para empréstimos do capital ordinário vigente
na data de determinação da taxa de juros para
cada trimestre expressa em termos de uma porcentagem anual;
VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, calculada sobre o saldo
não desembolsado do financiamento e exigida
juntamente com os juros, entrando em vigor 60
(sessenta) dias após a assinatura do contrato,
mas nunca excedendo o percentual de 0,75% a.a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano);
IX – despesas: periodicamente o BID notificará
ao mutuário um valor devido em um semestre
determinado, que não poderá ser superior a 1%
(um por cento) do financiamento dividido pelo
número de semestres compreendidos no prazo
original de desembolso;
X – opção de fixação da taxa de juros: com o
consentimento do fiador, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, o mutuário poderá
solicitar ao BID:

I – devedor: Estado de Sergipe;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

a) conversão para uma taxa de juros fixa de
parte ou da totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na Libor;

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2013
Estabelece mecanismo de participação popular na tramitação das proposições legislativas no Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O sítio na internet do Senado Federal abrigará mecanismo que permita ao cidadão manifestar
sua opinião acerca de qualquer proposição legislativa.
Art. 2º Qualquer cidadão, mediante cadastro único com seus dados pessoais de identificação, poderá
apoiar ou recusar as proposições legislativas em tramitação no Senado Federal.
Parágrafo único. No acompanhamento da tramitação legislativa constará, em cada passo, o número
de manifestações favoráveis e contrárias à matéria.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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 27, DE 2013
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 5.788.000,00 (cinco milhões, setecentos
e oitenta e oito mil dólares norte-americanos).
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b) uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo
calculados a uma taxa de juros fixa para taxa
de juros baseada na Libor.
§ 1º Em relação ao disposto no inciso X do caput,
no caso da aplicação de taxa fixa de juros aos saldos
devedores do empréstimo, cada conversão somente poderá ser realizada em valor mínimo equivalente a 25%
(vinte e cinco por cento) do montante líquido aprovado
do financiamento ou US$ 3.000.000,00 (três milhões
de dólares norte-americanos), o que for maior, salvo
se a conversão for pelo saldo devido remanescente
do empréstimo do Mecanismo Unimonetário sujeito à
taxa de juros baseada na Libor, caso em que, com a
aprovação do BID, o montante da conversão poderá
ser inferior.
§ 2º 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 de Sergipe na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a que:
I – o Estado de Sergipe celebre contrato com a
União para a concessão de contragarantias, sob
a forma de vinculação das cotas ou parcelas da
participação do Estado na arrecadação da União,
na forma do disposto no art. 159, inciso I, alínea
“a”, e inciso II da Constituição Federal, ou resultantes dessas cotas ou parcelas transferíveis, bem
como das receitas próprias a que se referem os
arts. 155 e 157, também da Constituição Federal;
II – seja comprovada a situação de adimplência
de todas as obrigações da administração direta
do Estado de Sergipe junto à União e suas entidades controladas;
III – seja comprovado o cumprimento das condições prévias para o primeiro desembolso.
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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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
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RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2013
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola (Fida), no valor
de até SDR 10.312.201,00 (dez milhões, trezentos e doze mil, duzentos e um direitos
especiais de saque).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola (Fida), no valor de até SDR 10.312.201,00
(dez milhões, trezentos e doze mil, duzentos e um direitos especiais de saque).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se ao financiamento parcial do
“Projeto de Desenvolvimento de Negócios Rurais para
Pequenos Produtores – Projeto Dom Távora”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Sergipe;
II – credor: Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até SDR 10.312.201,00 (dez milhões,
trezentos e doze mil, duzentos e um direitos especiais de saque);
V – prazo de desembolso: 72 (setenta e dois)
meses;
VI – carência: 36 (trinta e seis) meses;
VII – amortização do saldo devedor: no prazo
de 180 (cento e oitenta) meses, em 30 (trinta)
parcelas pagas semestralmente, em 15 de maio
e em 15 de novembro de cada ano, em dólar
norte-americano;
VIII – juros: taxa definida semestralmente pela diretoria do Fida e paga em dólar norte-americano.
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 de Sergipe na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput
é condicionado a que o Estado de Sergipe 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, nos termos do § 4º do art. 167,
todos da Constituição Federal, e de outras garantias
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal re-
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querer 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 de Sergipe quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução do
Senado Federal nº 48, de 2007, bem como o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.
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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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 29, DE 2013
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor total de até US$
200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF),
no valor total de até US$200.000.000,00 (duzentos
milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do “Programa de Transporte,
Logística e Meio Ambiente”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem variável (variable spread loan);
VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado
a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: 26 (vinte e seis) parcelas semestrais e consecutivas, de valores preferencial-
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mente iguais, acrescidas dos juros no vencimento
de cada uma delas, vencendo-se a primeira aos
42 (quarenta e dois) meses a contar da data de
assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base na Libor semestral para dólar
norte-americano e acrescidos de uma margem
(spread), expressa como percentagem anual,
de 2,65% a.a. (dois inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento ao ano);
IX – comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trinta
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo,
entrando em vigor a partir do vencimento do primeiro semestre após a assinatura do contrato;
X – despesas: US$ 40.000,00 (quarenta mil dólares norte-americanos), debitados do financiamento no momento do primeiro desembolso a
título de custo de avaliação;
XI – comissão de financiamento: 0,85% (oitenta
e cinco centésimos por cento) sobre o montante
total do empréstimo, devida a partir do início da
vigência do contrato e, no mais tardar, na oportunidade em que se realizar o primeiro desembolso;
XII – juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao
ano) em adição aos juros, em caso de mora.
§ 1º 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.
§ 2º Em relação ao disposto no inciso VIII do
caput, tem-se que, durante o período de 8 (oito) anos
corridos a partir da data de início da vigência do contrato, a CAF se obriga a financiar 110 (cento e dez)
pontos básicos da taxa de juros, podendo ser ampliado
por igual período, dependendo da disponibilidade do
Fundo Compensatório e a critério da CAF.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado de São Paulo celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias, sob
a forma de vinculação das receitas previstas nos arts.
155, 157 e 159, nos termos do art. 167, § 4º, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em Direito
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para a cobertura dos compromissos
honrados diretamente das contas centralizadoras da
arrecadação do Estado de São Paulo ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplên-
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cia do Estado de São Paulo 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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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 30, DE 2013
Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até US$ 550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$
550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se a financiar o “Programa de Desenvolvimento das Políticas Públicas do
Estado de Pernambuco II – DPL”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 550.000.000,00 (quinhentos e
cinquenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável (variable spread loan);
VI – desembolso: parcela única prevista para
este ano de 2013;
VII – amortização: 50 (cinquenta) parcelas semestrais, sucessivas, de valores tanto quanto
possível iguais, pagas em 15 de maio e em 15
de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2018, e a última,
em 15 de maio de 2043, sendo que cada parcela
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corresponderá a 2,00% (dois inteiros por cento)
do valor total do empréstimo;
VIII – juros aplicáveis: taxa de juros composta
pela Libor de 6 (seis) meses para dólar norte-americano, acrescida de margem variável,
a ser determinada pelo Bird a cada exercício
fiscal;
IX – juros de mora: 0,5% (cinco décimos por
cento) a serem acrescentados à taxa Libor de 6
(seis) meses para dólar norte-americano acrescida da margem, em caso de mora;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo,
a ser debitada na data em que o contrato entrar
em efetividade.
§ 1º 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.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, mediante solicitação
formal e com prévio consentimento do fiador, exercer
a opção de conversão da taxa de juros aplicada ao
montante parcial ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa, e da moeda de referência
da operação de crédito, para o montante já desembolsado e a desembolsar, bem como contratar o estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da
taxa de juros.
§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird
na sua realização e de uma comissão de transação.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Pernambuco na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Pernambuco
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, nos termos
do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e
de 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 de Pernambuco quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007.
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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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

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 31, DE 2013
Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até US$ 360.000.000,00
(trezentos e sessenta milhões de dólares
norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
até US$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de
crédito referida no caput destinam-se a financiar o
“Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável
do Rio Grande do Norte – RN Sustentável”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio Grande do Norte;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 360.000.000,00 (trezentos e
sessenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem fixa (fixed spread loan);
VI – amortização: 50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, de valores preferencialmente iguais, pagas em 15 de junho e em 15 de
dezembro de cada ano, sendo estimado que a
primeira vença em 15 de dezembro de 2018, e
a última, em 15 de junho de 2043;
VII – juros aplicáveis: taxa de juros composta
pela Libor semestral para dólar norte-americano,
acrescida de margem fixa, exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento das
amortizações;
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VIII – despesas: juros de mora de 0,5% a.a. (cinco
décimos por cento ao ano) acrescidos aos juros
devidos e ainda não pagos em até 30 (trinta)
dias após a data prevista para o seu pagamento;
IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo,
financiada com recursos do empréstimo.
§ 1º 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.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente autorizado por esta Resolução, mediante solicitação formal
e com prévio consentimento do fiador, exercer a opção
de conversão da taxa de juros aplicada ao montante
parcial ou total do empréstimo, de flutuante para fixa
ou vice-versa, da moeda de referência da operação de
crédito, para o montante já desembolsado e a desembolsar, bem como contratar o estabelecimento de tetos
e bandas para flutuação da taxa de juros.
§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird
na sua realização e de uma comissão de transação.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio Grande do Norte 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 Rio Grande do Norte 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, nos termos
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e
de 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 Rio Grande do Norte 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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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
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RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2013
Autoriza o Estado de Goiás a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
11.577.000,00 (onze milhões, quinhentos e
setenta e sete mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Goiás autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 11.577.000,00 (onze milhões, quinhentos e setenta e sete mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Programa de Modernização da Administração Fazendária do
Estado de Goiás (Profisco)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Goiás;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 11.577.000,00 (onze milhões,
quinhentos e setenta e sete mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos,
contado a partir da vigência do contrato;
VII – amortização do saldo devedor: parcelas
semestrais e consecutivas, na medida do possível iguais, pagas em 15 de abril e em 15 de
outubro de cada ano, vencendo-se a primeira
em até 4 (quatro) anos, e a última, em até 20
(vinte) anos, ambos contados da data da assinatura do contrato;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente
nas mesmas datas de pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor periódico do
empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre
determinada pelo BID e composta pela taxa de
juros Libor trimestral para dólar norte-americano,
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com
taxa de juros baseada na Libor e mais a margem
para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo Banco, calculada sobre o saldo
não desembolsado do financiamento e exigida
juntamente com os juros, entrando em vigor 60
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(sessenta) dias após a assinatura do contrato,
sendo que, em caso algum, poderá exceder ao
percentual de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano);
X – despesas com inspeção e supervisão geral: por decisão da política atual, o Banco não
cobrará montante para atender despesas com
inspeção e supervisão geral; conforme revisão
periódica de suas políticas, o Banco notificará
ao mutuário um valor devido em um semestre
determinado, que não poderá ser superior a 1%
(um por cento) do financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo
original de desembolsos.
§ 1º 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.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
formal do fiador, observados os prazos e montantes
mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer
a opção de conversão para uma taxa de juros fixa, de
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para
a taxa de juros baseada na Libor.
§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID
na sua realização.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Goiás na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que, previamente à
assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das
seguintes exigências:
I – o cumprimento substancial das condições
prévias ao primeiro desembolso;
II – a formalização do contrato de contragarantia;
III – a adimplência do Estado de Goiás junto à
União.
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, 10 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 115ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 10 de julho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro,
Paulo Paim e Ataídes Oliveira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se à 1 hora e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Eu queria cumprimentar todos que estão ligados –
eu sei que a audiência é muito grande – na TV Senado,
na Rádio Senado e agradecer a companhia da audiência. Vamos seguir mais uma tarde de trabalho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos
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Deputados, a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012 (nº 5.901/2013, naquela
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99
e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B,
100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão
coletiva de direitos autorais, e dá outras providências.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Emenda da Câmara vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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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) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
671 e 672, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos
de Resolução nºs 53 e 54, de 2013, respectivamente.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria pedir para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Para uma comunicação inadiável, Senador
Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu requeiro, com base no art. 336, inciso II, combinado
com o art. 338, inciso II, todos do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para emenda da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei nº 5.901, de 2013,
do Senado Federal, que é o PLS nº 129, de 2012, de
origem desta Casa.
Trata-se do PLS derivado da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as irregularidades
no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição,
que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100; acrescenta os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B
e 109-A; e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva
de direitos autorais, e dá outras providências.
Sr. Presidente, o projeto foi apreciado, ontem,
na Câmara dos Deputados, lá recebendo o nº 5.901.
Como ocorreram alterações na Câmara dos Deputados, ele retornou ao Senado Federal com o nº 129,
pois o projeto é de origem desta Casa.
A informação que tenho é que o projeto já se
encontra na Secretaria-Geral. Então, eu requeiro a
V. Exª, nos termos do Regimento Interno, que sejam
tomadas as providências para que seja lido o projeto,
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assim dando conhecimento à Casa de que ele já se
encontra sobre a mesa do Senado Federal.
Quero comunicar à Mesa que já tenho um requerimento de urgência, com as assinaturas de todos os
Líderes da Casa, para que o projeto seja apreciado
ainda na sessão de hoje, com a relatoria do Senador
Humberto Costa.
Com esse requerimento de urgência, peço as
devidas providências de V. Exª e da Mesa do Senado
Federal, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Eduardo Lopes, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Eduardo Lopes está inscrito para
uma comunicação inadiável, sendo a Senadora Ana
Amélia a primeira inscrita.
Antes, respondo ao Senador Randolfe Rodrigues.
Eu amanheci hoje na Casa tratando dessa questão do Ecad. Fui à Secretaria-Geral falar com Drª Cláudia e pedir que fosse imediatamente enviado à CCJ
o encaminhamento vindo da Câmara, que é parte do
processo.
Sobre a mesa está o requerimento. Certamente
faremos a sua leitura durante o Expediente e antes da
Ordem do Dia para que possamos, já com entendimento, pois consta a assinatura dos Líderes, apreciar
a matéria ainda na Ordem do Dia de hoje.
Solicitei que o projeto fosse rapidamente à CCJ,
e, com o requerimento de urgência, ele pode imediatamente vir ao Plenário. É a esse encaminhamento que
V. Exª pede atenção. Como já está sobre a mesa o requerimento, farei sua leitura neste momento, durante
o Expediente, uma vez que há número para fazer a
leitura. Certamente, com a solicitação de V. Exª, vamos
apreciar e votá-lo durante a Ordem do Dia e poderemos, sendo o regime de urgência aprovado e havendo o entendimento, trazer a matéria da CCJ para cá.
Então, temos aí uma operação a ser feita. Com
boa vontade, por se tratar de matéria que teve grande
repercussão na sociedade, e tendo em vista ser uma
atitude importante que o Congresso está tomando,
tanto a Câmara como o Senado, com a classe artística
e com a cultura de nosso País, eu não tenho dúvida
de que vai haver hoje a conclusão desse processo de
anos que, agora, como bem colocou V. Exª, graças a
sua iniciativa e de outros Líderes e à relatoria competente do Senador Humberto Costa, nós estamos em
via de deliberar sobre essa matéria.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Faço a leitura do requerimento sobre a mesa:
Requeremos, com base no art. 336, inciso II,
concomitante ao art. 338, inciso II, todos do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para a Emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado Federal, PLS
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129, de 2012, (nº 5.901, de 2013, na Casa de
origem), que altera os art. 5º, 68, 97, 98, 99,
100; acrescenta os art. 98-A, 98-B, 98-C, 99A, 99-B, 100-A, 100-B, 109-A; revoga o art.
94, da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
para dispor sobre a gestão coletiva de direitos
autorais, e dá outras providências.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, o requerimento está lido e em condição
de ser apreciado durante a Ordem do Dia, havendo
entendimento entre os Líderes desta Casa. Eu, presidindo a sessão e como Vice-Presidente da Casa,
espero que tenhamos esse entendimento, porque é
importante que, antes do recesso, apreciemos de maneira terminativa essa matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Obrigado, Presidente. Agradeço o encaminhamento de V. Exª a essa matéria.
Na semana passada, nós tivemos uma importantíssima mobilização, protagonizada por este Senado e
por personagens da música brasileira, literalmente de A
a Z. Conseguimos reunir, aqui no Senado da República,
integrantes de todos os campos da música brasileira,
e é fundamental que, antes do recesso, o Senado da
República dê essa resposta à música popular brasileira.
Então, obrigado pela leitura do requerimento de
urgência. Com a leitura do requerimento de urgência e
com a leitura, agora, do projeto, enfim, ele fica habilitado
para apreciação na Ordem do Dia da sessão de hoje.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Dou sequência à lista de oradores inscritos, convidando, para fazer uso da palavra, a primeira oradora
inscrita, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, caros
Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, na democracia, nós temos de aceitar e respeitar o resultado
das maiorias.
Ontem, esta Casa votou, democraticamente, a
Proposta de Emenda à Constituição 37, a PEC boa,
porque a PEC ruim, felizmente, a Câmara rejeitou e
sepultou. Aquela PEC era uma espécie de mordaça
sobre o Ministério Público, instituição que precisa ser
preservada.
Mas a PEC boa, a PEC 37, de 2011, tratava tão
somente de estabelecer novas regras, a partir da próxima eleição, no ano que vem, para que, na eleição
para o Senado, houvesse apenas um suplente, e esse
suplente não pudesse ser parente consanguíneo do
candidato titular. E também estabelecia uma regra, a
grande dúvida perturbadora da votação, no meu modesto entendimento, que fixava o prazo sobre a eleição,
no caso de morte ou de falta do titular, de 121 dias.
Então essa dúvida, talvez, tenha contribuído para
uma interpretação equivocada dos benefícios da PEC
37, de autoria do Senador José Sarney, que foi resultado de um trabalho exaustivo na Comissão da Reforma
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Política, liderado pelo Senador Francisco Dornelles ao
longo de 2011, e nós, recém-saídos de 2010, trabalhamos intensamente nisso.
A relatoria competente do Senador Luiz Henrique
da Silveira não conseguiu os votos necessários, os 49
votos necessários; faltaram três apenas, Senador Jorge Viana, três votos, para que a PEC 37, a PEC boa,
tivesse moralizado, dado novas regras à questão da
composição dos suplentes em relação às eleições do
ano que vem.
Eu lamento profundamente, mas fico muito feliz
porque os três Senadores do Rio Grande do Sul – Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim e eu – votaram a favor da PEC 37, relatada pelo Senador Luiz
Henrique da Silveira. E, em nome do meu Partido, como
Vice-Líder, foi possível apoiar a iniciativa de Francisco
Dornelles e a PEC 37 em relação aos suplentes. Mas,
dentro da minha própria Bancada, de apenas cinco Senadores, havia divergência em relação a essa matéria
levantada pelo Senador Ivo Cassol.
Com isso, lamentavelmente, colocamos na agenda um tema sem uma prioridade absoluta, sem uma
prioridade emergencial, e acabamos nos comprometendo porque a expectativa da sociedade era de que
aqui tratássemos essa matéria de outra maneira. Mas,
talvez tenhamos tempo ainda de corrigir essa frustração deixada entre os Senadores.
Eu queria renovar os cumprimentos ao Senador
Luiz Henrique da Silveira e Francisco Dornelles pelo
trabalho, lembrando que a autoria da PEC 37, a dos
suplentes, é do Senador José Sarney.
Ontem, Srªs e Srs. Senadores, tivemos um evento
reunindo cerca de 2 mil prefeitos municipais, que lotaram o auditório Petrônio Portella nesta Casa. E, por
decisão do Senador Lindbergh Farias, que foi prefeito municipal de uma cidade no Rio de Janeiro, Nova
Iguaçu, entendendo as dores dos prefeitos... V. Exª
foi prefeito também, Senador Jorge Viana; o Senador
Valdir Raupp foi prefeito também, lá de Rolim de Moura, que tive o prazer de conhecer; o Senador Casildo
Maldaner foi gestor público, não foi prefeito, mas foi
governador e sabe das dores que os prefeitos têm,
porque acompanha os prefeitos do seu Estado, Santa
Catarina. Nós temos que dar um trato diferenciado à
agenda federativa. É impossível mantermos a situação
do compartilhamento das receitas entre União, Estados
e Municípios. O sufocamento financeiro dos Municípios
é real, é uma questão crucial, é emergencial.
Nesse sentido, foi criada uma subcomissão, na
Comissão de Assuntos Econômicos, destinada, exatamente, a pautar uma agenda municipalista, e tive a
honra de ser indicada para presidir essa subcomissão,
junto com o nosso colega Waldemir Moka, com uma
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ativa militância em defesa do municipalismo – ele é do
PMDB do Mato Grosso do Sul. Nós vamos encampar a
agenda municipalista, dentro de um debate responsável,
de um debate sério, comprometido com a Federação.
Aliás, eu queria agradecer muito ao Presidente Renan Calheiros por ter comparecido à cerimônia
de ontem e dado um brilho e um relevo maior à força
que o Parlamento tem no atendimento de demandas
como essas, relacionadas à questão federativa; agradecer também ao Senador Casildo Maldaner, que foi
responsável pela instalação dessa subcomissão; ao
Senador Valdir Raupp, que também esteve presente;
e aos demais Senadores que lá compareceram. Foi
um momento extremamente importante, com a aprovação dos prefeitos municipais, que lotaram o auditório
Petrônio Portella, ampliando a nossa responsabilidade
em relação à agenda municipalista.
Agora pela manhã, a Presidente Dilma Rousseff
anunciou a liberação de R$3 bilhões para os Municípios custearem educação e saúde. Saúde é o ponto
nevrálgico da questão municipalista, porque as prefeituras, pela legislação em vigor, são obrigadas a aplicar
15% da sua receita em saúde, mas, como os Estados
não aplicam os 12% que estão na lei, e a União também não aplica os 10% que queríamos com a Emenda nº 29, sobrecarregam-se a prefeitura e o prefeito
para atenderem uma demanda para cobrir a omissão
deixada pelos outros entes federativos. Hoje, prefeitos
municipais, na média, aplicam mais de 22% em saúde, o que faz com que deixem de investir em estradas
vicinais, em atendimento a outras áreas, inclusive na
própria educação, por conta desse comprometimento,
mas quem está doente precisa muito mais do atendimento emergencial, e aí, também, quando não pode
dar a resposta adequada, vem a judicialização, que
sufoca ainda mais.
A Presidente anunciou esse dinheiro, cuja metade
será liberada em agosto agora e a outra metade em
abril do ano que vem. Os prefeitos estavam pedindo
à Presidente uma reposição do reajuste de 2,5% do
FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que
era uma pauta relevante dos Municípios. Na verdade,
a reação adversa dos prefeitos é compreensível do
ponto de vista da democracia, mas é compreensível
também o gesto da Presidente, que não pode ter uma
atitude irresponsável de oferecer milagres, quando não
dá para fazer milagres, como ela mesma usou.
Aliás, quero aqui saudar a iniciativa, Senador
Valdir Raupp, do Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, do PMDB, que é do meu Estado,
Paulo Ziulkoski, que, com a responsabilidade de líder
municipalista, depois que a Presidente deixou a cerimônia, lembrou o seguinte: voltou para esclarecer aos
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prefeitos que os R$3 bilhões anunciados pela Presidente representam 1,3% do reajuste do FPM. Não são
os 2,5% pedidos, mas é 1,3%. Significa dizer que a
Presidente foi caminhando passo a passo para chegar
a um atendimento das possibilidades dentro do que o
Brasil tem em relação às condições financeiras para
atender a essa demanda. Ele pediu calma aos presentes e disse que o recurso é o que foi possível. Assim
é que a responsabilidade de um Chefe de Estado é
exatamente esta: “Não saio daqui contente, nem vocês,
mas a Presidente veio aqui e anunciou. Por que vaiar?
Não é o que queremos, mas é o que foi possível. Se
não fosse assim, não tinha nada”.
Quer dizer, entre nada e alguma coisa, acho que
a atitude correta de deferência e respeito que teve
Paulo Ziulkoski com a Presidente é exatamente para
demonstrar o senso de responsabilidade que tem. E
falo com muita tranquilidade, porque tenho, aqui, atuado e pautado a minha ação como uma Senadora
independente.
Com alegria, concedo o aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Em
primeiro lugar, Senadora Ana Amélia, eu desejo a V.
Exª sucesso à frente dessa Subcomissão Permanente,
junto à Comissão de Assuntos Econômicos da Casa,
em defesa do municipalismo brasileiro. É uma grande
responsabilidade para V. Exª, tendo o Senador Moka,
como Vice, e nós, como membros, estaremos ao lado
de V. Exª para colaborarmos nessa luta.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Ponto dois: o Senador Raupp e eu estávamos comentando há pouco que faltou um pouco do jeito de ela
contar essa.. Porque, na verdade, ela liberou 1% do
Fundo de Participação, só que ela falou de uma maneira diferente, falou dos três bilhões, ou coisa que o
valha, que dá em torno disso, 1,2%, e os prefeitos não
entenderam na hora. Estava todo mundo naquela expectativa de que fossem anunciar 1%, e ela falou no
que vai aplicar esses recursos, o que dá, mais ou menos, na mesma coisa. É a maneira de colocar. Se não
fosse o Presidente da Confederação Nacional, Paulo
Ziulkoski, muito articulado, presente...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ...
de tentar explicar isso aos prefeitos... Aquilo lá estava um barril de pólvora! Ele contornou, e começaram
a entender que, de fato, isso corresponde a mais ou
menos esses valores de 1%, o que V. Exª está também declarando agora. É o jeito de colocar, muitas
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vezes; é o traquejo. Esse Presidente da Confederação
Nacional, Paulo Ziulkoski, está sendo muito bom articulador. Ele resume as coisas, sintetiza. E, olha, há
um grande pleito pela frente nas mãos de V. Exª e nas
nossas para levarmos avante agora, aqui no Senado
e no Congresso Nacional.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Casildo Maldaner.
De fato, V. Exª trata com uma Senadora que,
durante muitas décadas, foi jornalista e que sabe da
importância da comunicação clara e da transmissão
dos fatos tais como a lição, e, às vezes, esse ruído na
comunicação não claramente feita pode provocar o
que aconteceu hoje, em que teve o Presidente Paulo
Ziulkoski...
(Interrupção de som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu penso que se salvaram todos depois do episódio, porque
coube à Presidente da República manifestar, como
estadista, que não é fácil se compatibilizar quando há
escassez; não é fácil, quando há escassez e há uma
demanda represada para as prefeituras municipais. De
outro lado, o equilíbrio do Presidente Paulo Ziulkoski,
que, como líder, traduziu aquilo que a Presidente foi
anunciar para os prefeitos municipais.
De qualquer modo, nós temos que continuar
estimulando essas marchas dos prefeitos, que é a
forma e o momento de fazer a interlocução com esta
Casa. Assim como as ruas pressionam para que a
Casa tome determinadas medidas em relação a vários temas, saúde, educação – aprovamos royalties
para esses dois setores –, também essa interlocução
com aqueles agentes públicos que estão na base, na
ponta, sofrendo as consequências dessa retração e
dessa dificuldade financeira.
Uma outra questão que eu não abordei aqui – já
lhe concedo um aparte, Senador. Estou terminando,
Presidente, também o Senador Valdir Raupp, que eu
sei que quer falar e já está inscrito.
Eu queria apenas lembrar o seguinte: que é muito
difícil porque a principal fonte de receita dos Municípios é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios.
Cada vez que o Governo desonera o IPI de algum setor
– e deve fazê-lo em horas e momentos de crise para
manter aquecida a economia brasileira –, o que é que
ele faz? Ele está retirando unilateralmente o dinheiro
da receita contratada dos Municípios. O Município está
aguardando aquele dinheiro como líquido e certo que
vai receber, e, de uma hora para outra, aquele dinheiro
deixa de chegar ao fundo e, por conseguinte, reduz-se
a parcela que o Município deve receber.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O que
é que o Governo precisa fazer? E eu tenho uma PEC,
a de nº 70, que está na Comissão de Constituição e
Justiça. Cada vez que o Governo desonerar o IPI ou o
Imposto de Renda de qualquer setor, que o Governo
faça isso, mas não passe a mão no dinheiro que cabe
aos Municípios e faça a compensação necessária.
Antes de encerrar, eu concedo o aparte ao meu
querido Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Senadora Ana Amélia, apenas para cumprimentá-la pelo pronunciamento de um tema que diz respeito
a um interesse muito vivo do povo brasileiro, que é a
sobrevivência dos Municípios. Eu estou lendo agora,
neste instante, em tempo real, a manchete do UOL,
que afirma – em termos literais: “Dilma anuncia repasse
de R$3 bi a prefeitos, mas é vaiada...” Eu acredito que
a vaia não é dirigida à pessoa física da Presidente. A
vaia dos prefeitos é a vaia ao modelo que ela hoje representa na condição de Presidente da República, o
modelo que chegou ao seu esgotamento absoluto. A
Marcha dos Prefeitos é importante, é bem-vinda, mas
nada mais é do que o retrato da falência do Pacto Federativo. Os prefeitos, em vez de estarem marchando
a Brasília, deveriam estar cuidando dos seus afazeres nas suas respectivas cidades, para as quais foram
eleitos para administrar as demandas do Município.
Marcham a Brasília porque, como entes federados,
não possuem a menor condição de resolubilidade das
demandas do dia a dia da população porque, por um
lado, a União concentra as receitas do País – e essa
concentração é crescente nas últimas décadas – e,
num mesmo movimento contraditório, investe menos
nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança
pública, etc. Apenas para dar ciência ao Plenário e pedir
desde já o apoio à matéria que será enviada à CAE,
de iniciativa do Senador Aloysio Nunes, que concede,
expande a imunidade tributária para os Municípios e
suas autarquias do PIS/PASEP. Aprovamos há poucos
instantes na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; segue agora para a Comissão de Assuntos
Econômicos. Tenho certeza de que essa é uma medida, sim, transformadora, efetiva, para aliviar o caixa
dos Municípios, que são tributados, desrespeitando o
princípio da imunidade previsto na Constituição, uma
vez que PIS e Pasep são contribuições, e se encontra
esse drible. Então, quero saudar V. Exª, com pronunciamentos sempre oportunos, lúcidos, transparentes, no
que diz respeito ao seu pensamento e à sua forma de
agir. Mas quero deixar aqui mais uma vez consignados
o meu ceticismo e a minha descrença em relação ao
atual Pacto Federativo, que não aponta para as solu-
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ções reais, efetivas dos problemas do povo brasileiro,
em decorrência...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– ... da inanição dos Municípios e da concentração de
recursos nas mãos da União.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Cássio Cunha Lima. Agradeço muito
a sua colaboração.
A informação que o senhor traz sobre a aprovação
do projeto do Senador Aloysio Nunes Ferreira é pontual sobre algumas das medidas que nós aqui temos
que fazer para dar esse alívio pelo menos e um pouco
de oxigênio aos prefeitos, que estão todos, digamos
simbolicamente, na UTI, falando sob o ponto de vista
financeiro e também relacionando esse simbolismo
com a dificuldade maior que eles enfrentam, que está
localizada exatamente na área da saúde. Eles estão
fazendo muito mais do que a lei determina, porque os
entes federativos, os Estados e a União, não cumprem
essa parte.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que a cumprimento, Senadora Ana Amélia,
pelas informações preciosas que V. Exª traz em seu
pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Valdir Raupp, e, em
seguida, como orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner; depois, o Senador Eduardo Lopes, para uma
comunicação inadiável também.
V. Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, na mesma linha da Senadora Ana Amélia,
ontem foi instalada a Subcomissão Permanente de
Assuntos Municipais, criada no âmbito da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Trata-se de antiga e justa reivindicação, que permitirá ao Senado um acompanhamento mais atento de
todos os temas que interessam aos nossos Municípios.
O começo dos trabalhos da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais do Senado Federal
coincide com a realização da 16ª Marcha dos Prefeitos
a Brasília, iniciada também nesta terça-feira.
Como se sabe, o Município é a célula-mãe da
democracia; é o local onde se distribuem quase 200
milhões de cidadãos brasileiros, na construção cotidiana de suas vidas e na geração das riquezas que
impulsionam o País.
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Assim, é com muita satisfação que recebemos
milhares de prefeitos municipais, vice-prefeitos e vereadores, representando os 5.570 Municípios brasileiros.
Há muitos anos, os Municípios vêm enfrentando
uma série de adversidades que comprometem sua atuaçao e desempenho. São problemas que, seguramente,
podem encontrar equacionamento na racionalidade e
equilíbrio das relações da União com os entes locais.
Não basta privilegiar, promover maior descentralização do poder político, é necessário que os recursos
arrecadados pelo Governo Federal sejam distribuídos
de forma que os Municípios possam atender as verdadeiras prioridades locais.
Assim, Sr. Presidente, deve ser atendido o pleito
dos prefeitos para que haja um maior percentual no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, pois,
muitas vezes, essa é a maior ou única fonte de renda
do Município, principalmente dos pequenso Municipios.
Agora, na linha do debate da Senadora Ana Amélia, do Senador Casildo Maldaner e do Senador Cássio
Cunha Lima, a Presidente anunciou o que estava sendo
esperado. Ontem, nos corredores deste Congresso, na
mídia nacional, só se falava que o pleito dos prefeitos
era 2% de aumento no FPM, mas que a Presidente
deveria anunciar 1%.
A expectativa de todos nós é que fosse anunciado 1%, Senador Casildo, e ela anunciou 1,3%, anunciou R$3 bilhões, Senador Paulo Paim. O Presidente
Lula deu, por duas vezes, a pedido do Congresso e
da marcha dos prefeitos, R$1 bilhão de acréscimo no
FPM, num total de R$2 bilhões. Como uma vez deu
um e, de outra vez, deu mais um, no total foram dois.
A Presidente, agora, vai dar R$1,5 bilhão em agosto
e R$1,5 bilhão em abril, o que corresponde a mais do
que duas parcelas do FPM.
E o que aconteceu? Foi mal colocado. Ela não
falou, em momento algum, que era em compensação
ao FPM. Os prefeitos gritavam: “E o FPM, Presidenta? E o FPM?”, e ela falou de saúde, do Minha Casa,
Minha Vida, de aumentos da habitação, da saúde, do
auxílio de R$3 bilhões, mas não falou uma única vez
em FPM. E os prefeitos não entenderam. Ficou muito
claro, para mim, que já fui Prefeito, por dois mandatos, e fui governador, que o anúncio da Presidente
não foi entendido pelos prefeitos. Daí, a insatisfação
dos prefeitos.
A meu ver, a Presidenta deveria voltar ao tema,
em um outro momento até, na mídia nacional...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ...
e dizer que esses R$3 bilhões são em atendimento
ao pleito de repasse do FPM. Só faltou dizer isso. Ela
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deu mais do que a expectativa e atendeu aos Municípios brasileiros.
O Sr. Paulo Ziulkoski até tentou esclarecer, mas
já no momento em que todos saíam do auditório, também talvez não se fez ouvir. Contudo, com certeza,
ainda nessa marcha, que terá outros momentos, ele
terá oportunidade de dizer aos prefeitos que esses
R$3 bilhões são para compensar as perdas do FPM.
Nesse sentido, ressalto que, durante reunião da
Executiva Nacional do PMDB, realizada no último dia
2, foi divulgada nota oficial em que consta o apoio à
aprovação de um novo Pacto Federativo e do Projeto
de Lei Complementar nº 123, de 2012, que destina
aplicação equivalente a 10% das receitas correntes
brutas da União em ações e serviços de saúde.
Essa 16ª edição da Marcha dos Prefeitos insere-se em um quadro bem mais amplo, como as massivas
manifestações que tomaram conta das ruas do País
nas últimas semanas.
É justamente no âmbito dos Municípios que se
manifestam as necessidades mais imediatas e radicais
da população: educação, saúde, segurança pública e
infraestrutura urbana, para mencionar apenas quatro
exemplos desses pleitos.
É preciso admitir que vivemos um momento em
que os serviços públicos, em seus três níveis, mostram-se completamente saturados. Efetivamente, são
incapazes de responder adequadamente aos reclamos
mais básicos da população.
A CNM – Confederação Nacional dos Municípios,
responsável final por essa importante mobilização
que se estende até amanhã, foi extremamente feliz
ao estabelecer o tema central da presente marcha:
“O Desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios”.
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Já
estou encerrando, Sr. Presidente.
Com a instalação de uma subcomissão de caráter
permanente no Senado, com certeza, o municipalismo
avança na defesa de uma complexa pauta de elevado
interesse para o conjunto dos brasileiros.
Quero solidarizar-me com a Confederação Nacional dos Municípios e com os prefeitos municipais
e, ao mesmo tempo, externar o meu integral apoio às
reivindicações municipalistas.
Ziulkoski, que muito orgulha o PMDB, tem alertado o País para a falência dos Municípios. Nós, como
parlamentares atentos à realidade, temos o dever de
contribuir decisivamente para a reversão imediata dessa insustentável situação.
Eram essas, Sr. Presidente, as minhas palavras.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp.
V. Exª, que já foi prefeito, governador e é Senador, compreende muito bem a pauta municipalista e
faz uma leitura correta das dificuldades que os Municípios vivem hoje e do esforço da Presidente, como bem
colocou V. Exª, de atender a solicitação dos prefeitos.
Convido, para fazer uso da palavra como orador
inscrito, o Senador Casildo Maldaner; e, em seguida,
o Senador Eduardo Lopes falará para uma comunicação inadiável.
O próximo orador inscrito sou eu, em permuta
com a Senadora Lúcia Vânia.
V. Exª tem a palavra, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Jorge Viana, caros colegas, antes de tudo, eu gostaria de fazer o registro da
presença dos Secretários de Saúde dos Municípios
de Maravilha e Caibi, aqui na tribuna de honra, o Sr.
Dall’Agnol, de Maravilha, e o Bellé, de Caibi, ambos
no Oeste catarinense.
Nossos cumprimentos a V. Sªs que prestigiam
esta sessão neste momento. Sejam bem-vindos!
Caro Presidente, colegas Senadores, na verdade, a Senadora Ana Amélia trouxe um tema que acaba
de ser endossado agora pelo Senador Valdir Raupp: a
marcha dos prefeitos. Eu vou fazer algumas considerações também em relação a isso.
Sem dúvida alguma, com a instalação da Subcomissão de Assuntos Municipais, ontem, cuja direção
ficou a cargo da Senadora Ana Amélia, em conjunto
com o Senador Waldemir Moka, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, o Senado assume uma
grande tarefa. E nós, como disse antes em aparte à
Senadora Ana Amélia, como membros dessa Subcomissão, estaremos à disposição para colaborarmos
nessa transição, nessa caminhada rumo ao fortalecimento dos Municípios brasileiros. Sem dúvida, uma
caminhada dura, difícil, mas nós precisamos buscar
saídas, precisamos estar com os pés no chão para
encontrarmos os caminhos. Essa, a nossa luta.
Desde ontem, quase três mil prefeitos, chefes de
executivos municipais, estão reunidos em Brasília por
ocasião dessa 16ª Marcha, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. A pauta do encontro
é um tema sobre o qual tratamos incansavelmente
desta tribuna e que, definitivamente, está na origem
de tantas outras distorções: o desequilíbrio federativo
e a crise nos Municípios.
Há pouco, a Presidente Dilma Rousseff esteve
com os prefeitos e fez uma série de anúncios, alguns
muito positivos, enquanto outros, embora ansiosamente
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aguardados, não vieram ou não vieram da forma como
os prefeitos aguardavam. Sobre eles tecerei alguns
comentários em seguida.
Quero, antes de tudo, hipotecar aqui meu total
apoio aos prefeitos, à sua nobre causa e à Confederação Nacional dos Municípios, comandada pelo gaúcho
Paulo Ziulkoski.
O principal pleito dessa edição da Marcha dos
Prefeitos era o aumento de 2% – aqui já declinado
pelos colegas – no Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é composto de 23,5% da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados. Ele é repassado da seguinte forma:
creditado 22,5% a cada dez dias, ao longo do ano;
e, no primeiro decêndio de dezembro, o 1% restante.
Este valor de 1% do Fundo representou, desde
sua aprovação, em 2007, mais de R$12,5 bilhões; e,
em 2012, o montante chegou a quase R$3 bilhões,
permitindo aos gestores equilibrar suas contas no final do exercício. Os 2% reivindicados representariam
cerca de R$6 bilhões adicionais.
Pois bem; a Presidente Dilma não se comprometeu com os 2%, mas garantiu um repasse, equivalente
a 1% do FPM, no montante de R$3 bilhões, divididos
em duas parcelas, para aplicação no custeio das ações
de saúde, principalmente.
Anunciou, ainda, elevação do valor do PAB (Piso
de Atenção Básica) por habitante; a participação do
Governo Federal na remuneração de equipes de saúde; manutenção de postos e investimentos no SUS;
além da construção de creches e escolas.
Por fim, declarou que não haverá mais restrição
para qualquer Município no acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida.
Inegavelmente, trata-se de uma valiosa ajuda no
momento em que a maioria dos prefeitos está – como
dizemos popularmente – com a corda no pescoço. O
grande problema, nobres colegas, é que essa ajuda não
passa disso mesmo: um auxílio pontual, dependente
dos humores e muitas vezes das bondades do Governo Federal, diferente de uma alteração nas regras do
Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo,
que podem garantir alívio financeiro, capacidade de
investimento e verdadeira autonomia aos Municípios.
Com esse anúncio de R$3 milhões, na verdade,
uma parte será paga agora, em agosto, a metade, e
a outra metade, em abril do ano que vem. No entanto,
vencida essa fase, que equivale a 1% do Fundo, para
o ano que vem, para o outro período, não há garantia; vai depender do chefe que estiver de plantão, do
seu humor ou das condições. De qualquer modo, não
está garantida para os próximos tempos essa quantia.
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Por fim, declarou que não haverá mais restrição
para qualquer Município no programa Minha Casa,
Minha Vida, conforme já havia dito.
Enquanto não apostarmos numa solução definitiva, estrutural, os problemas serão solucionados dessa
forma, de acordo com a vontade e as possibilidades.
Como essa é a 16ª Marcha – repito, a 16ª marcha
–, se continuarmos praticando o atual modelo tributário e de distribuição de recursos arrecadados, outras
tantas virão, não tenho dúvida.
Vale repetir as palavras do Presidente Paulo
Ziulkoski. Ao mesmo tempo em que aumentam as
demandas da população e se repassam para os Municípios as competências para atendê-las, os recursos
continuam concentrados na esfera federal. Esse é o
calvário permanente do prefeito brasileiro: recorrer aos
parlamentares em busca de emendas; aos governos
federal e estaduais em busca de convênios, parcerias,
enfim, recursos que permitam o desenvolvimento do
Município.
É uma via sacra eterna, que não faz distinção de
cores partidárias. Como alterar definitivamente esse
quadro? Tenho defendido a necessidade de darmos
máxima atenção à reforma tributária, talvez um dos
maiores gargalos a atravancar nosso crescimento,
fundado em três pilares principais: reduzir, simplificar
e distribuir. Acho que, se reduzirmos, simplificarmos e
distribuirmos, encontraremos uma saída.
É justamente na distribuição – hoje injusta, perversa – que reside o problema dos administradores
públicos Brasil afora, seja na esfera municipal ou estadual. O Governo Federal fica com mais de dois terços
do total de impostos arrecadados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto avanço trouxe ao nosso país, e os percentuais obrigatórios
de aplicação, importantes para o desenvolvimento social, na atual situação acabam por deixar prefeitos e
governadores de mãos atadas.
Não há margem para investimentos em áreas
como infraestrutura, por exemplo, essencial para garantir condições de crescimento sócio-econômico. Isso
para não falar na dívida pública de Estados e Municípios com o Governo Federal, hoje impagável, que sufoca todos. Eles pagam mês a mês, e o saldo devedor
só faz crescer.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário, os tributos federais representam 70% do total arrecadado, enquanto que os estaduais respondem
por 25%, enquanto os municipais apenas 5%.
O Governo deve cumprir um papel mais normatizador, formulador de políticas – políticas em todos os
sentidos – sociais, de desenvolvimento. Mas a execução deve ser atribuição dos Estados e, das comunas,

45680 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

principalmente, dos municípios. A União, pesada e
distante, não consegue se aproximar das pessoas e
muito menos atender suas necessidades reais e imediatas. Porque lá nos Municípios, principalmente, você
tem que estar atendendo, tem que estar de plantão.
Por isso, para finalizar, Sr. Presidente, um novo
pacto, focado na descentralização, deve ser um norte
para o Brasil, acima de partidos, governos e oposições
e, principalmente, além dos interesses eleitorais. Do
contrário, viveremos, por muito tempo, numa federação dividida.
Trago essas manifestações e essas considerações, Sr. Presidente e caros colegas, em função até
dessa marcha, em função do momento, em função
do que acontece. Eu sei que há boa vontade, mas
nós precisamos encontrar os caminhos, com a instalação, agora, dessa subcomissão, aqui no Senado,
para tratar das questões dos Municípios. Eu sei que a
Confederação Nacional tem um rol de propostas para
trazer, para apresentar, e nós, em conjunto, no diálogo,
falando duro, mas com respeito, com os pés no chão,
temos de buscar as soluções.
Aqui, na subcomissão, na Comissão de Economia
e com o Governo Federal, nós temos que fazer com que
esses casos aconteçam, ir ao encontro do que acontece no dia a dia, procurar fazer com que as pessoas
se sintam melhor perante aquilo que é público; que o
atendimento seja com mais atenção; que as pessoas
se sintam mais satisfeitas e digam: “Olha, estou sentindo voltar algumas coisas”. Acho que é isso, e medir
isso, mensurar, para ver se está havendo atendimento.
Senador Moka, V. Exª, que agora é o Vice-Presidente desta Subcomissão de Assuntos Municipalistas,
aqui no Senado, sobre a questão da saúde, há aqui
dois secretários de saúde de dois Municípios lá do meu
Estado, lá do oeste catarinense. V. Exª, que é médico,
sabe muito bem, se lá no interior, se em qualquer um
dos Municípios...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ... sentirem que a coisa está melhorando, que
esse esforço está acontecendo, que as filas diminuem,
que o atendimento se realiza, que a pessoa não fica
mais tantas horas na fila, que lá na base o atendimento acontece, a coisa começa a ter outra visão e isso
nos satisfaz.
Caro Presidente Jorge Viana, eu vejo que o próprio Senador Moka gostaria de compartilhar, neste
momento. Se permitir, eu, com muita honra, ouviria S.
Exª antes de encerrar.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Casildo Maldaner, eu quero lhe dizer que, na
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condição de Vice-Presidente da Senadora Ana Amélia, é claro que nós estaremos atentos a essa pauta.
Uma das questões que os prefeitos mais reclamam é
quando o Congresso vota questões que vão impactar
diretamente nas finanças dos Municípios. Nós ouvimos isso, ontem, do Presidente, Paulo Ziulkoski. Hoje,
pela manhã, na companhia da Senadora Vanessa, nós
fomos ao encontro do Conselho Nacional da Saúde,
dos secretários municipais da saúde e também do
Movimento Saúde+10. Senador Casildo Maldaner, o
grande problema das prefeituras é o custeio da saúde.
Às vezes, o Governo repassa o recurso para construir
uma UPA, um Centro de Saúde ou um PSF, mas o
custeio da saúde é que é muito caro. Note V. Exª que
os prefeitos teriam a obrigação de participar com 15%
do seu orçamento. Não há nenhum prefeito no Brasil
que gaste menos do que 20%, 25% do seu orçamento. O que é isso? É a falta da participação do Governo
Federal. E, hoje, o movimento é em cima dos 10% na
saúde. Quer dizer, o Governo Federal tem de colocar,
do seu orçamento, 10% da receita bruta para alocar. Aí,
sim, as prefeituras vão poder receber mais recursos,
melhorar seus custeios e aliviar essa pressão. Quando
um cidadão está doente ou precisa de um tratamento
no interior, vai à casa do prefeito ou do vereador, não
há como fugir dessa demanda. Por isso as prefeituras
estão sendo cada vez mais oneradas em relação a
isso. Eu quero me solidarizar com o pronunciamento
que V. Exª faz e dizer que eu e a Senadora Ana Amélia,
os membros da Comissão Permanente, vamos estar
atentos a essa pauta, no sentido de auxiliar e dar voz
aos prefeitos, aqui, no Senado da República.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Recolho, Senador Moka, as contribuições de
V. Exª. Eu sei da responsabilidade e do compromisso
quanto às ponderações que faz com relação à criação
de postos de saúde. Mas é preciso manter esses postos, equipá-los e provê-los com profissionais de saúde.
E esses são permanentes, não são apenas por um
ano, é preciso haver uma continuação. O custeio não...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Mais uma vez, agradeço a V. Exª, que é um eterno
preocupado com as questões, nosso Vice-Presidente
efetivo no Senado Federal, V. Exª que foi um grande
governador, por duas vezes, no Estado do Acre, conhece os dramas, e que, ao lado do Senador Paulo
Paim, gaúcho, um homem que também nas questões
sociais. é muito preocupado
Quero agradecer a tolerância e dizer que o momento se faz presente, pois estão aí a caminhada,
estão aí os minuanos do Sul, Senador Paim, e os mo-
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vimentos de todo o Brasil, e nós não podemos ficar
quietos. Devemos estar preocupados e, em conjunto,
para atravessar isso e encontrar o melhor para todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Eduardo
Lopes, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de contar com
a mesma tolerância, por gentileza, caso eu exceda.
Eu quero, nesta tarde, cumprimentar todos que
estão aqui presentes, os que nos acompanham pela
Internet, pela TV Senado e pela Rádio Senado. Hoje,
neste momento, quero dar algumas explicações com
respeito àquilo que aconteceu ontem, aqui, com a PEC
37, de 2011, que tratava da questão dos suplentes de
Senadores, de autoria do Senador José Sarney, e que,
ontem, foi derrubada, vencida aqui, uma vez que não
se alcançou o quórum de 49 votos necessários para
que tivesse seguimento.
Nos discursos de ontem, tanto de minha parte,
como da de outros suplentes, nós deixamos bem claras
a nossa situação e a nossa condição como suplentes
de Senadores que formam uma chapa para disputar
uma eleição.
Na verdade, o título que é dado, hoje, de suplente
de Senador, como eu mesmo disse, deveria até ser o
contrário, deveria ser Senador suplente, pelo fato, exatamente, de se disputar uma eleição. O suplente disputa
a eleição juntamente com o Senador principal. Como
eu disse, eu pedi votos para o meu Senador, que é o
Senador Marcelo Crivella, trabalhei na campanha, me
dediquei, fui coordenador da campanha dele.
O povo não pode afirmar que desconhece quem
é o suplente do Senador, porque é obrigatório que o
nome do suplente apareça no material de propaganda.
Então, há uma participação efetiva. A começar pelo título, ele deveria ser, então, Senador suplente ou – por
que não? – o vice-Senador, porque é a mesma figura
que nós temos no caso do governador, é a mesma figura que nós temos no caso do prefeito e até da Presidência da República também.
Nós não nos colocamos aqui, de maneira nenhuma, contra a questão de se diminuir de dois para um
suplente. Eu até concordo com isso. Em função das
explicações do Senador José Sarney, eu até concordo
que seja, realmente, um suplente. Concordo também
com o que a PEC dizia, que não deveria haver laço
consanguíneo até segundo grau, ou seja, não ser o
suplente do Senador um parente, uma esposa, um filho. Também concordo com isso.
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Mas o que foi colocado aqui em questão, inclusive
até acompanhando as matérias de hoje, e, de tudo que
falei, deram muito destaque ao que citei, de que eu não
vi nenhuma placa, nas manifestações de rua, dizendo:
fora o suplente de senador. Realmente, eu não vi essa
placa. Eu não fiz alusão a isso, de maneira nenhuma,
de forma crítica. Nada disso. Mas, realmente, eu não
vi, e acredito que também as pessoas que estão aqui
e nos acompanham também não tenham visto essa
placa no meio das manifestações de rua.
Eu disse isso não porque quero me colocar contra ou no sentido, como até estão querendo dizer, de
que nós não queremos acabar com o privilégio de escolher familiar, escolher parente ou suplente que não
tem voto. Não, não é nada disso. Na verdade, o que
foi falado aqui, até por outros Senadores, não era um
ponto principal da reforma. Houve até, da parte da
Presidência da República, a sugestão para que fosse
pergunta do plebiscito, se o povo aceita ou não aceita
a suplência do senador. Que fique bem claro, a questão do suplente é exatamente esta: é como um vice.
Discutimos, ontem, os pontos da PEC: um suplente, nós também concordamos; que não seja parente,
nós também concordamos – é uma boa mudança. Mas
o ponto que trouxe dúvidas e discussão começa a partir
do seguinte: que o Senador suplente, que tem a mesma titularidade de vice, não pode suceder o Senador.
Ele teria que substituir e não suceder.
E, aí, começou a discussão: se faço parte de
uma chapa majoritária para disputar o Senado – então eu tenho a função de vice, na ausência do meu
Senador, do titular, até eleito como governador e até
eleito como prefeito, que vai ter um vice junto a ele,
que vai assumir o lugar dele em caso de morte –, por
que o Senador suplente ou o vice-Senador não pode
substituir o Senador eleito na chapa?
Então, nós teríamos que mudar o contexto todo
para fazer o seguinte: na morte de um presidente, na
morte de um governador ou na morte de um prefeito,
uma nova eleição. Porque, segundo esse raciocínio,
nós deveríamos acabar com a figura de vice no País.
Não deveríamos ter mais vice-prefeito, não deveríamos
ter mais vice-governador e nem vice-presidente. Se o
Senado não pode ter o seu vice, por que o governador
vai ter o seu vice? Por que o presidente teria o seu vice,
que o substitui, com mandato, na morte?
E aqui cito, não como crítica, o nosso próprio
Presidente José Sarney, que, na morte de Tancredo
Neves, assumiu a presidência do País por um mandato
completo. Então, nós deveríamos mudar isso. Deveríamos acabar com a figura de vice, em todos os níveis,
com eleição direta para vice e até, como foi proposto
também, eleição direta para suplente de Senador.
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Agora, imaginem vocês eu indo a um programa
eleitoral, inscrito como vice ou como suplente de Senador e pedindo voto na televisão: “Votem em mim
para suplente de Senador”. E suplente de quem? Suplente (...)
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – (...)
de qualquer um dos eleitos. Então, temos de discutir o
assunto. (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, por favor. Agradeço.
Então, temos de discutir isso, como foi proposto.
Foi por isso que a PEC foi rejeitada. Não foi rejeitada porque eu e os Senadores suplentes queremos
continuar da maneira como estamos, e nem os titulares de mandato que votaram contra a PEC o fizeram
porque querem continuar escolhendo ou indicando
parentes. Não é isso!
A PEC, em parte, é boa, estava boa. Repito: um
suplente, ótimo; não indicar parentes: ótimo! Mas,
quando ela entra na questão da eleição direta para o
suplente, como foi colocado, que substitui e não sucede,
nós teríamos algo interessante, que só no Brasil aconteceria: a Constituição determinando que o mandato de
Senador seja de 8 anos, e, em situações hipotéticas,
na morte de um titular, nós poderíamos votar em um
Senador para 2 anos de mandato. Nós realizaríamos
uma eleição, junto com uma eleição municipal, que
elege prefeito, que elege vereadores, e estaríamos
elegendo um Senador para um mandato de 2 anos.
Isso poderia acontecer.
Vou dar um exemplo claro por que, com a permissão do Presidente: este ano, vamos eleger governadores. Quantos Senadores aqui vão disputar a eleição
para governador? Disseram-me ontem – não sei se é
real – que em torno de 10 Senadores vão disputar a
eleição para governador. E eles têm o seu primeiro suplente, que, na regra atual, eleitos os titulares e estes
renunciando ao mandato de Senador para assumir o
mandato de governador, tornam-se titulares do mandato. Mas, com essa PEC, qual seria a proposta? O
Senador elege-se governador nessa eleição de 2014; o
suplente assume; em 2016, elege-se um novo Senador
para substituir o suplente como titular (...)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARD LOPES (Bloco/PRB – RJ) – (...)
sendo que, em 2018, encerra-se o mandato desse Senador que foi eleito governador, e teria que se eleger
outro Senador.
Então seriam dois anos apenas de mandato. Olha
a figura que estaríamos criando! Teríamos o suplente,
que só pode substituir e não poderia suceder, e estaríamos criando um mandato de Senador com apenas
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dois anos de duração. Então seria complicado, seria
difícil e, por essa razão, nós votamos contra a PEC,
que até quero que, dentro do assunto, de forma verdadeira, seja tratada na reforma essa questão, que ela
seja tratada dentro de uma reforma, não num plebiscito.
Como é que o povo vai dizer simplesmente assim: “Eu quero ou não quero”. Da maneira como é a
figura pejorativa do suplente de Senador, você acha
que o povo vai dizer “sim” para a suplência do Senado?
Mas sem entender a questão do Pacto Federativo, sem
entender a questão do equilíbrio federativo que existe
na figura do Senador e do seu suplente, que, reitero,
deveria mudar o nome para vice-Senador ou Senador
suplente, porque é eleito na chapa.
E aí vem a outra proposta, que nada aqui acontece sem que se meçam consequências ou sem que
se busquem resultados próprios. Quando vejo uma
emenda propondo que o Deputado Federal mais votado se tornasse suplente de Senador, vejo: a quem
interessa isso? O Senador não pode ter suplente, mas
o Deputado Federal mais votado assume o lugar do
Senador. E quem assume o lugar do Deputado Federal
lá na Câmara? Um suplente. De onde? Da coligação,
um suplente do partido.
Então isso interessa a quem acredita que tem
muita chance de ser o primeiro colocado na eleição
de Deputado Federal. E sabe quem são? Certamente,
os maiores partidos.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
E daí vai para o financiamento público de campanha,
que é a mesma coisa; vai para a lista fechada também,
que é a mesma coisa. Quais estarão na cabeça da lista
fechada? Os caciques de partido.
Poderíamos fazer uma reforma verdadeira. Vamos
para a eleição nominal proporcional, ou seja, no caso do
Rio de Janeiro, são 46 vagas para Deputado Federal,
então acaba com o suplente de Senador, acaba com
o vice-governador, acaba com o vice-prefeito, acaba
com o vice-presidente. E vamos para eleição nominal
proporcional: são 46 vagas? O povo vota e os 46 mais
votados assumem. Não há mais quociente, não tem
mais coligação, não tem mais legenda, não tem mais
nominata, não tem mais nada disso. Os 46, a exemplo do Rio, assumem o mandato e o 47º mais votado
é suplente de 46; ou esse 47º mais votado assume o
lugar do Senador. Aí considero uma reforma verdadeira.
Agradeço a tolerância. Só queria dar uma oportunidade, se o senhor permitir, ao Senador Maldaner.
O senhor pediu um aparte?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Apenas para dizer, Senador Eduardo Lopes, que essa
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discussão ainda vai longe. Só queria dizer a V. Exª que
acho que não ter o parentesco está certo, não pode
ter o nepotismo nisso – é correto – até o terceiro grau.
Está certo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Também acho.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Um
suplente está certo. Agora aquele suplente que sair não
é vice (...). Porque a eleição do Senado é majoritária.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – É
majoritária!
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Não
é proporcional. É como a de Presidente da República,
que tem seu vice; o governador tem seu vice; o prefeito tem seu vice. Para o Senador, é majoritária, não é
proporcional. Ele participa de um projeto político e se
não é para valer esse projeto político (...). E aí dizem
alguns: “Não, os que são agora não prevalecem, é só
para depois, em outras eleições.” Mas, pelo amor de
Deus! Se não vale agora, se não serve agora, como é
que vai desejar para os futuros amigos? Para ser apenas um instrumento para chegar, para depois, não (...).
É aquele negócio da xícara para o café: tem a xicarazinha que dizia que é ser como alça de xícara, que chega
até a boca, mas não tem vez, fica para o lado de fora,
quer dizer, não sucede, não tem vez. É como a alça de
xícara, fica para o lado de fora. Quer dizer, participa do
processo, ajuda no projeto político, mas não vale.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Exatamente.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Aí, se, por acaso, vai querer sucedê-lo, tem de passar
por um pleito isolado. Não vai colar nunca, Senador
Eduardo Lopes. Não vai prevalecer.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço a
tolerância.
Como foi colocado ontem, seria apenas uma coisa que, na verdade, poderia agradar o povo, mas que
não tem efetividade nenhuma.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Então, foi colocado pelo Senador Casildo Maldaner,
quando eu disse, e repito, que as placas não diziam
“Fora, Senador!”, é porque as manifestações das ruas,
legítimas, verdadeiras, estavam falando dos problemas
estruturais, a crise na saúde, na educação, no transporte; a questão, sim, dos valores morais, éticos, sim!
Esse deveria ser o ponto principal da nossa reforma, e
não começando de forma tão simples e de forma não
efetiva na questão dos suplentes.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Leio requerimento, sobre a mesa.
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em
conjunto das Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, por tratarem da
mesma matéria.
Justificativa.
Os projetos que ora solicito a tramitação em
conjunto tratam da mesma matéria: criação de
tribunal regional federal.
A providência se justifica e é recomendável
porque irá propiciar que a matéria seja examinada em conjunto e receba um único relatório.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 795, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61,
de 2012, por tratarem da mesma matéria.
Justificação
Os Projetos que ora solicito a tramitação em
conjunto tratam da mesma matéria – criação de Tribunal Regional Federal. A providência se justifica e é
recomendável, porque irá propiciar que a matéria seja
examinada em conjunto e receba um relatório único.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Após a leitura que acabei de fazer, o requerimento será incluído na Ordem do Dia.
Eu passo a Presidência desta sessão ao colaborador permanente Paulo Paim, para que eu possa,
como orador inscrito, fazer uso da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao 1º Vice-Presidente da
Casa, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu tinha me organizado para fazer um
registro, porque tinha a informação do compromisso,
do empenho – como de fato ocorreu – da Presidenta
Dilma, do Governo, de dar um suporte, um apoio aos
prefeitos reunidos em Brasília em mais uma Marcha
dos Prefeitos e Prefeitas.
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Houve, e tem de ser registrado – já foi falado
aqui por alguns colegas, inclusive o Senador Cássio
Cunha Lima, que é um permanente companheiro de
jornada, de prefeitura, de governo e, agora, aqui, no
Senado –, um episódio de uma manifestação dos prefeitos, vaias contra a Presidenta. Óbvio, já ocorreu em
outras ocasiões, e, como disse bem aqui o Senador
Valdir Raupp, talvez tenha havido aí, de fato, um problema de comunicação concreto.
O Brasil enfrentou uma crise em 2008, fruto de
uma crise financeira na principal economia do mundo,
os Estados Unidos. O Presidente Lula, na época, adotou
uma série de medidas para que essa crise não afetasse a economia do Brasil. Ela chegou, mas em menor
intensidade, e as medidas adotadas, obviamente, afetaram a receita dos Municípios e dos Estados. É fato.
Na época, o Presidente Lula manuseou bem esse
assunto. Houve uma liberação de uma compensação
de R$1 bilhão num ano. Na outra Marcha de Prefeitos
ele conseguiu também encaminhar mais R$1 bilhão.
Este ano, com a Presidenta Dilma, a resposta
está sendo melhor. Mas é fato que nós temos uma crise
que agora não é mais de bancos, do sistema financeiro
nos Estados Unidos, mas uma crise dos Estados da
Europa, uma crise mais demorada, mais complexa. E
ela afeta o mercado que compra do Brasil. Com isso
diminui a perspectiva de crescimento econômico. Esse
é o desafio deste ano, ter um crescimento bem maior
que o do ano passado e que possa dar uma dinâmica
para a nossa econômica.
Os números do País, hoje, são de fato números
que o mundo inveja: o quase pleno emprego; a situação de perspectiva de melhora forte nos indicadores
sociais e econômicos. O mundo inteiro observa.
É fato que a expectativa que temos é maior. É
claro que nós queremos mais. As manifestações das
ruas colocam claramente isso. O cidadão que ascendeu à classe média quer agora a qualidade dos serviços urbanos, não quer ficar três horas num transporte
de péssima qualidade para chegar ao trabalho e mais
três para voltar do trabalho.
O Presidente Lula dobrou o número de universidades federais no Brasil. Tivemos a chegada de 40
milhões de pessoas à classe média. A nossa sociedade conseguiu criar um ambiente de perspectiva de
crescimento das famílias.
E eu acho que o que estamos vivendo hoje é um
quero mais, um justo quero mais. E, por outro lado, um
basta numa série de situações.
Ontem, lamentavelmente, nós perdemos uma
oportunidade de dar um passo. Não só perdemos numa
votação, já às 10 horas da noite, de darmos um passo
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à frente, como, do ponto de vista da opinião pública,
demos um passo para trás.
O trabalho de ontem poderia ter sido resolvido
no debate sobre suplente não só para atender as ruas,
mas para que a gente possa dar um passo no sentido de não termos que ficar toda hora nos justificando.
Então, ontem, era importante reduzir o número de
suplente de dois para um e, ao mesmo tempo, fundamental que votássemos, na decisão da PEC, tão bem
relatada pelo Senador Luiz Henrique, o fim do que se
chama de nepotismo na suplência.
Isso deveríamos ter votado ontem, esse seria
o certo, mas entramos em outro debate de Senador
que sucede, Senador que substitui, e isso dividiu e,
por conta de dois votos, nós tivemos uma decisão que
nos impôs uma derrota, depois de muitas vitórias deste
Plenário. É lamentável.
Então, voltando à questão dos prefeitos, a Presidenta Dilma recebeu muito bem o Presidente da Confederação Nacional dos Prefeitos e anunciou o investimento nos Municípios. A Presidenta Dilma assumiu o
compromisso de trabalhar para a construção de seis
mil postos de saúde, 225 UPAs (Unidades de Pronto
Atendimento), duas mil creches. A Presidenta também
anunciou mais R$600 milhões por ano para o piso da
Atenção Básica da Saúde. Ela anunciou também, no
caso, que R$3 bilhões, como disse aqui o Senador
Valdir Raupp, seriam recursos que chegariam para
os Municípios, sendo liberado imediatamente R$1,5
bilhão, e outro R$1,5 bilhão, em abril do ano que vem.
Acho que houve um problema de comunicação
mesmo. A expectativa dos prefeitos, de todos eles, é
que tivéssemos uma compensação do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios). Quanto as governadores,
eu tenho falado com o Governador Tião Viana, e a situação é muito complexa para os governadores. Olhe
a agenda do País: uma cobrança justa da sociedade
de mais serviços, de melhor qualidade para os serviços públicos, e nós temos uma diminuição, do ponto
de vista comparativo, das receitas, aquelas receitas
fixas. Nós temos um crescimento muito aquém daquilo que é a demanda dos governos e dos Municípios.
Queria, na condição de ex-prefeito, dizer que é
muito importante que repactuemos a relação entre
Governo Federal, os governos estaduais e as prefeituras. É muito importante que façamos uma distribuição melhor do ônus e do bônus porque criou-se uma
quantidade absurda de Municípios, não se deram as
condições necessárias, e agora nós temos uma situação de absoluta inadimplência. Os prefeitos do Acre
estão aqui, pessoas bem intencionadas, assumiram
mandatos recentemente, mas já estão como se velhos
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fossem, como se já tivessem ocupando as prefeituras
no segundo mandato, com extremas dificuldades.
Penso que nós precisamos ter uma melhor e rápida busca de cooperação mais direta porque há um
problema nas prefeituras para custeio. Do mesmo jeito
que devemos, neste momento, atender ao clamor das
ruas pela moralização do serviço público, pelo combate
à corrupção, nós temos de combater, enfrentar e não
aceitar a convivência com prefeituras em desmando,
com os esquemas de corrupção instalados. Isso é um
fato, isso é prioridade zero, ou a prioridade nº 1. A
prioridade nº 2 é tratarmos os prefeitos como fundamentais para que o Brasil possa chegar com serviços
de melhor qualidade para a população.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O maior
clamor das ruas é por serviços de melhor qualidade:
melhor transporte público, melhor saúde, melhor educação. Não dá para fazer melhor transporte público ou
transporte coletivo, melhor saúde, melhor educação,
sem ter as prefeituras no centro, como sujeitos desse
processo.
Então, eu agradeço, Sr. Presidente, e concluo minhas palavras, parabenizando a Presidenta Dilma por
ter ido à Marcha, por ter levado solução, e lamentando
esse desencontro, que eu espero – é uma questão de
comunicação – possa ser resolvido.
A Presidenta Dilma chegou com a proposta maior
do que a que o Presidente Lula levou aos outros encontros: ofereceu R$3 bilhões. No fundo, é uma compensação pelas perdas, mas, no momento, não estabeleceu que isso, de alguma maneira, implica uma
compensação.
Eu defendo que façamos uma melhor distribuição
dos recursos, porque isso é a Federação. Dos recursos
arrecadados principalmente do Imposto de Renda e
do IPI, é preciso uma distribuição melhor, visando dar
uma melhor condição de resposta por parte dos Municípios. Isso é fundamental. O Brasil precisa assumir
definitivamente que criou Municípios demais e com
condições de menos. Exatamente por isso, precisa
repactuar condições que são permanentes para que
as prefeituras possam atender melhor a população,
melhorar os serviços, dar mais qualidade a eles, sob
pena de as pessoas seguirem com este sentimento,
que é antagônico, difícil até de entender: alcançamos
bons indicadores sociais e econômicos, mas há uma
elevada insatisfação nas pessoas. É esse o ambiente.
É uma coisa subjetiva, quase como na relação familiar,
quando há desentendimento em casa. Tudo o que se
conquistou se questiona, mas, no fundo, se quer mais
e melhor nessa relação.
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Acho que a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, o que ele quer mesmo, ele reconhece o que
conquistou, mas, exatamente por ter conquistado uma
ascensão social, ele quer qualidade nos serviços. E
eu acho que nisso temos de fazer coro com as ruas,
nisso temos de estar juntos. Mas, essencialmente, se
queremos atender à voz das ruas, colocadas e traduzidas nos cartazes, devemos criar um debate, devemos
criar uma nova condição para que o Pacto Federativo,
especialmente no que diz respeito aos Municípios, às
prefeituras, possa ter condição de ser o melhor parceiro
nas respostas para o clamor das ruas.
O apelo que eu faço é que o nosso Governo, a
Presidenta Dilma, que mudou sua agenda, que está
preocupada com esse clamor das ruas, que tem demonstrado, em poucos dias, que o Governo está dando
respostas, como a questão dos médicos... Quanto à
questão dos médicos, não há uma eleição neste País,
nos últimos 15, 20 anos, em que o problema de saúde
não tenha estado no primeiro plano entre os maiores
problemas. O Governo colocou o dedo na ferida, trouxe o debate, o Brasil inteiro só fala disso, que é um
problema real, concreto. Mas acho que falta um maior
diálogo com as associações, com as entidades que
representam os médicos.
Eu ouvi o Dr. Adib Jatene falar uma coisa muito
bonita, ele que é um médico de referência, com o meu
sobrinho, com o meu irmão, governador, que são médicos acrianos da melhor qualidade. Ele disse: “Quem
faz opção de buscar uma formação na Medicina, faz
uma opção de vida, de servir, de se sacrificar”. Mas
acho que os que os médicos estão passando no Brasil precisa da ação do Estado brasileiro. A Presidenta
Dilma e o Ministro da Saúde estão fazendo, estão trazendo um debate que estava nos cartazes.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Acho que
agora, sim, vamos certamente encontrar mecanismos
de dar uma resposta na área que é fundamental, que
lida com a vida, com a saúde. Saúde é sinônimo de vida.
Eu penso que, dessa maneira, para quem foi à
rua, vai estar valendo a pena. Agora, nós precisamos
ter nas prefeituras o grande parceiro, a instituição mais
importante nessa retomada pela qualidade, pela melhoria da qualidade de vida no nosso País. Todos nós
moramos em algum Município deste País. Se a qualidade de vida nos Municípios melhorar, vai alcançar
todos os brasileiros.
Esse é o propósito. Neste momento, é fundamental que revisemos essa relação entre governos e
prefeituras, em favor das prefeituras, com bônus, mas
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também com ônus, com maior cobrança, como quer
a população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Jorge Viana, que falou como
orador inscrito. O próximo será um Líder.
Passamos a palavra ao Senador Jayme Campos,
pela Liderança do DEM.
Aproveito o momento para registrar a presença
aqui, nas nossas galerias de honra, dos nossos convidados: a Presidenta do Sindicato Nacional das Empregadas Domésticas, a companheira Creuza, e também
a Ernestina, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, líder dos
empregados domésticos no meu Estado.
Sei que as galerias devem estar pensando: “A
nós ele não cita”. É claro que vou citá-los. Estão aqui
também os trabalhadores dos Correios. (Palmas.)
Senador Jayme Campos, foi um acordo feito na
quarta-feira passada – o Senador Cássio e V. Exª estavam aqui –, onde acordamos que hoje votaríamos
– todos os Líderes concordaram, o Presidente Renan
também – o projeto dos Correios. Eu estou aqui com
esse objetivo. (Palmas.) Tenho certeza de que os Senadores e Senadoras também. Percebo ali, inclusive,
que alguns estão com os familiares.
Enfim, para mim, palavra dada tem que ser cumprida. E foi agendado que votaríamos hoje o projeto
dos Correios. Sejam bem-vindos!
Senador Jayme Campos, com a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, o que me
traz à tribuna na tarde de hoje é minha fala sobre a 16ª
Marcha dos Prefeitos, aqui em Brasília. Por 16 vezes,
fizeram essa Marcha, na busca, efetivamente, de uma
proposta por parte do Governo Federal que possa minimizar as dificuldades, as crises por que a maioria
absoluta dos Municípios brasileiros está passando.
Lamentavelmente, hoje os Municípios brasileiros
estão empobrecidos. Por incrível que pareça, alguns
estão sem condições de manter até mesmo o custeio
da máquina administrativa.
Eu falo com conhecimento de causa, até porque fui Prefeito da minha cidade por três mandatos,
Governador do meu Estado e, hoje, Senador da República. Então, sinto-me habilitado para defender, de
forma coerente, que o Governo Federal tem que rever o tratamento que tem dado a todos os Municípios
brasileiros, onde residem os problemas. Os problemas
residem é nas cidades, é nos Municípios, sejam eles
pequenos, médios ou grandes. É ali que residem os
problemas, a questão da saúde, da educação, da mobilidade urbana, etc.
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Entretanto, tenho sentido uma má vontade por
parte do Poder Executivo. Exemplificando e sintetizando,
o Governo Federal hoje é detentor de quase 63% de
todo o bolo tributário, ou seja, os Estados ficam com
pouco mais de 20%, e o pobre coitado dos Municípios
ficam com 13% a 14% dessa distribuição.
Ontem, tivemos uma reunião da bancada federal
com os nossos prefeitos, com vários prefeitos do nosso Estado e com vários vereadores, e percebi que a
maioria dos prefeitos está totalmente arrependida de
ter disputado uma eleição, de ter ganho e de ter agora
que assumir a gestão pública da sua cidade. Isso pelo
fato de estarem impossibilitados, engessados, sem
nenhuma possibilidade de fazer investimentos para
cumprirem com sua obrigação de gestor público. Os
prefeitos estão impossibilitados de oferecer uma boa
saúde à sua população, uma boa educação, além de
políticas sociais que efetivamente possam dar cidadania e construir uma verdadeira justiça social.
Vim aqui, Senador Jorge Viana – por quem tenho
a maior admiração e respeito –, falar que ontem o Senado não votou a questão do suplente de Senador. Ora,
Sr. Presidente, o povo brasileiro foi às ruas deste País
não foi para questionar primeiro ou segundo suplente,
não foi para questionar a reforma política. O povo brasileiro foi às ruas e continuará saindo, Senador Paulo
Paim, porque quer que os impostos e tributos recolhidos sejam retornados através de serviços públicos de
boa qualidade. Eu não vi nenhuma cartolina, nenhuma
faixa falando de suplência ou reforma política. O que
eu vi, Senador Blairo Maggi, foi a sociedade cobrando
um melhor transporte coletivo, com a tarifa praticada
de mercado que seja factível com as condições do
salário de cada trabalhador brasileiro.
Eu ouvi cobrança de saúde pública de boa qualidade, até porque é um direito de todos nós cobrarmos
aquilo que é obrigação do Governo fazer pelo fato de
que aqui se paga imposto como nos países da Escandinávia. Entretanto, os serviços oferecidos são de
terceiro, quarto, quinto mundo. Por isso, meu caro Senador Paulo Paim, o povo precisa ser respeitado mais.
A Presidente Dilma teve hoje, infelizmente, uma
decepção no seu cargo pelas vaias, pelo fato de os
prefeitos estarem insatisfeitos com o Governo Federal,
com a maneira com que o Governo Federal tem tratado
os Municípios brasileiros. Nós precisamos melhorar a
distribuição da renda nacional, ou seja, da receita do
bolo tributário.
O Governo, lamentavelmente, não tem cumprido
as emendas dos Parlamentares, seja de Senador, seja
de Deputado Federal. Estamos passando por mentirosos, na medida em que fazemos uma emenda aqui no
Senado, para o Orçamento da União, ou na Câmara,
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e depois o recurso não é liberado nem empenhado.
Cada Senador e cada Deputado Federal têm direito a
R$15 milhões de emendas individuais e mais alguns
milhões em termos de emendas de Bancada. Não se
consegue empenhar e muito menos liberar.
Eu me sinto, muitas vezes, envergonhado pelo
fato de ir a uma cidade do meu Estado, o Mato Grosso, dizer ao prefeito que estou conseguindo R$500 mil
para reformar o colégio, para fazer uma praça, e, depois, quando ele vem aqui, não conseguir empenhar.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Quando se consegue empenhar, o Governo Federal
não libera.
Então, Senador Paulo Paim, lamentavelmente,
o que temos de discutir aqui é uma política sobre o
desequilíbrio fiscal dos Estados, dos Municípios, para
que possamos permitir que os Estados e os Municípios
recuperem o seu poder de investimento, sob pena de
o povo brasileiro voltar às ruas e continuar a cobrar
aquilo que é seu direito. Não podemos continuar com
essa política que, lamentavelmente, tem sido perniciosa para todas as cidades brasileiras. Eu me sinto
impotente, confesso, pelo fato de não conseguirmos
coisa alguma.
O Governo todo dia lança programas e mais
programas, mas não atende à demanda. Lançou uma
proposta a Presidente Dilma Rousseff dizendo que iam
ser construídas 6 mil creches; que iam ser construídas
6 mil UPAs; que o Ministério dos Transportes dispunha
de R$18,6 bilhões para investimento nas rodovias federais. Mas não se vê nada.
Neste ano, sabe quanto liberou o DNIT para melhoria das estradas? Apenas R$3,6 bilhões, de um total
de R$18 bilhões. Das 6.500 UPAs, não foram construídas nem 300. Das 6 mil creches, não foram construídas
nem 200. Eu pergunto: será isso que o povo brasileiro
quer? Eu imagino que não. O povo brasileiro quer ter
um governo que fale a verdade, que discuta com a
sociedade políticas públicas, que possa dar, com certeza, uma melhor dignidade a nossa população. Caso
contrário, o povo vai voltar às ruas.
O Brasil está gastando R$30 bilhões, R$40 bilhões na Copa do Mundo. Entretanto, todos os dias.
é possível ver na televisão, em nível nacional, gente
morrendo nas filas dos hospitais, nos postos de saúde.
A violência está tomando conta da maioria absoluta
das cidades brasileiras por falta de uma política de segurança pública digna, decente, para que possamos
sair, trafegar em qualquer rua deste País, em qualquer
estrada, com segurança.
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Enfim, esse modelo de gestão que está aí, Paulo
Paim, meu caro Senador, brilhante, valoroso, eu acho
que está vencido. O Governo tem de rever o conceito de Administração Pública; planejar mais as coisas;
fazer projeto de Estado, não programa de Governo.
No Japão – só vou dar um exemplo para encerrar aqui, porque meu tempo está começando a vencer –, quando se vai fazer uma obra, o projeto é feito
com três anos de antecedência. Três anos! Existe dia
para iniciar e dia para concluir a obra. Aqui, no Brasil,
tudo é improvisado, conforme o momento. Nós temos
de mudar! E o Congresso tem uma responsabilidade
muito grande. Eu acho que a agenda do Congresso,
neste exato momento, tem de ser mudada. O foco da
questão política, a reforma política, tem o seu momento
ideal. Agora, o que nós temos de discutir é, realmente,
aquilo que interessa a toda a população brasileira: os
investimentos nos serviços públicos de que, necessariamente, precisa cada cidadão brasileiro.
Quero encerrar as minhas palavras dizendo que
os prefeitos de Mato Grosso estiveram conosco e
trouxeram várias reivindicações, inclusive mudanças
que vão permitir, com certeza, a questão dos investimentos. E eu espero que a Presidenta Dilma Rousseff possa liberar os R$50 bilhões anunciados para
as cidades brasileiras, principalmente na questão da
mobilidade urbana.
Senador Paulo Paim, encerro o meu pronunciamento dizendo a V. Exª e aos nossos trabalhadores dos
Correios que aí estão que, em relação à votação da
matéria no dia de hoje, eu assumo o compromisso de
exigir do Presidente Renan Calheiros que essa matéria,
já acordada, entre na pauta, nem que seja preciso votá-la à meia-noite, a uma hora da manhã. Ela tem de ser
votada hoje, com certeza, quando abrirmos a Ordem
do Dia. Sou aliado do Senador Paulo Paim, que é um
defensor intransigente de toda a classe trabalhadora
brasileira. Ficarei aqui, se possível, até amanhecer,
mas essa matéria tem de ser votada, e nós o faremos.
Muito obrigado, Senador.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Jayme Campos. Depois um ou
outro me liga e pergunta por que eu elogio o Senador.
Por posições como essa.
Passamos, de imediato, a palavra à oradora inscrita, Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, também quero aqui cumprimentar a
companheira Creuza, do Sindicato das Trabalhadoras
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Domésticas do nosso País, que está aqui na expectativa, juntamente com a Hermínia, para acompanhar
a tramitação, no Congresso Nacional, no Senado Federal, da PEC das Trabalhadoras Domésticas. Quero
também cumprimentar os pais e as mães de família,
os trabalhadores dos Correios do Brasil e suas famílias, que aguardam, da mesma forma, a aprovação de
projeto que lhes beneficia.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de tocar num tema de
grande relevância, neste momento, em nosso País, que
abre uma ampla discussão, aqui no Senado, na Câmara
dos Deputados e até na população de um modo geral,
no intuito de estarmos sintonizados com os anseios
da população, que foi para as ruas protestar contra o
sistema público de transporte, dizer da sua intenção
de o Poder Público oferecer educação de maior qualidade e saúde pública para todos. Então, este é um
momento de extrema importância, e cabe a todos nós,
como representantes dos Estados brasileiros, estar
em sintonia com os anseios da sociedade brasileira.
Eu gostaria de tocar aqui no tema da reforma política. A história do Parlamento brasileiro, que faz 190
anos de existência agora, ficará marcada, sem dúvida
nenhuma, pela rejeição de uma reforma política, a partir
de uma consulta popular direta, como também perde
a sociedade brasileira quando não tem a possibilidade
de participar mais diretamente desse processo político,
que é tão importante para todos nós.
Sr. Presidente, ontem, a maioria dos Líderes políticos, lá na Câmara dos Deputados, da maioria dos
partidos, com exceção do PT, do PDT e do PCdoB,
descartou a possibilidade de aprovação de uma reforma política válida ainda para as eleições de 2014.
A alegação, de acordo com o Presidente da Câmara, Deputado Henrique Alves, foi de que não há tempo
hábil para a votação das novas regras, vez que qualquer mudança no sistema eleitoral deve ser aprovada
até um ano antes do pleito. Além do mais, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estipulou o prazo de 70 dias
para que a população se informe sobre as perguntas
da consulta pública que devem ser aprovadas por meio
de um projeto de decreto legislativo. É bem verdade,
Sr. Presidente, que o prazo que termos torna difícil a
mudança das regras eleitorais, mas se tivéssemos a
vontade política que o Brasil cobra nas ruas, faríamos
o possível para que o plebiscito acontecesse.
A alternativa apontada pelos colegas do Parlamento à proposta do plebiscito, formulada pelo Governo Federal, foi a realização de um referendo sobre um
projeto de reforma política aprovado pelo Congresso
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Nacional. A se concretizar esse processo, mais uma
vez estamos dando à sociedade uma resposta contrária
aos reclames que vêm das vozes das ruas.
Todo cidadão bem informado sabe que plebiscito é diferente de referendo. Embora tanto um quanto
outro tenha a função de consultar a população, cada
um pode resultar em ações muito diferentes. O plebiscito é uma consulta popular antes de uma lei ser
aprovada de modo a aprovar ou rejeitar as opções que
são impostas. Já o referendo é uma forma de consulta popular sobre assunto de relevância após a lei ser
constituída na qual o povo ratifica, confirma ou rejeita
a lei já aprovada.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– V. Exª me concede um aparte?
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Pois não, Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– O tema é muito importante, extremamente válido,
atual, contemporâneo. Mas eu me senti estimulado
a aparteá-la, nobre Senadora, com todo respeito e
admiração que tenho pelo trabalho que V. Exª realiza
aqui, para fazer, de forma muito rápida, uma leitura,
que é muito pedagógica, de um banner, desses que
circulam pela Internet, pelas redes sociais, que procura
fazer a diferença entre o plebiscito que V. Exª defende
e o referendo que eu defendo. No plebiscito – estou
lendo, em tempo real, do meu próprio telefone celular
–, o Congresso pergunta: “Você quer bolo de chocolate?” A resposta é sim. Se você marcou sim, então o
Congresso fará um bolo de chocolate do jeito que ele
quiser. Se ficar bom ou ruim, o problema é seu. No referendo, o Congresso já vem com a receita pronta de
bolo de chocolate e pergunta: “Você concorda com a
minha receita de bolo de chocolate?” Aí você vai dizer
sim ou não. Eu acredito que, pela questão prática do
tempo, que se mostra inexequível para a realização
de um plebiscito, cabe ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, aí sim, diante da constatação de
que o plebiscito não mais acontecerá, não esquecer
essa pauta da reforma política, que é tão importante
como uma série de outras que estão sendo adiadas
já há muito tempo neste Parlamento, e, a partir da
proposta nascida do Congresso Nacional, realizar o
referendo, para que a população dê sua palavra final
em relação a essa tal receita de bolo, a que foi comparada, de forma muito elucidativa e criativa, bem no
jeito brasileiro de traduzir, talvez, a diferença entre o
plebiscito e o referendo. Eu prefiro que possamos dar
a receita e submetê-la à decisão final e soberana do
povo brasileiro.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Cássio, por sua defesa daquilo
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em que V. Exª acredita, que é a participação popular
através de um referendo. Inclusive, o modelo que o
senhor propõe, o do bolo, é muito didático, é muito interessante e muito fácil de compreender. Porém, nós
acreditamos que a melhor forma de consulta popular
é o plebiscito, porque é a forma que dá maior possibilidade de participação popular, e é isso que as pessoas
nas ruas defendem. Elas querem dizer, claramente, as
receitas do bolo.
Como nós temos conhecimento, a Presidenta
Dilma encaminhou uma mensagem para o Congresso Nacional, colocando cinco pontos de extrema relevância. Se nós conseguirmos esclarecer esses cinco
pontos de forma clara e objetiva, a população brasileira vai, sim, entender a participação e como deve ser
feita a reforma política. Ela vai opinar, vai dizer qual é
o regime que ela quer, qual é a forma como ela quer
que o sistema político brasileiro funcione.
Então, eu gostaria de dizer que estas três formas
de participação popular – plebiscito, referendo e com
assinaturas, a participação popular através de projetos de iniciativa popular – estão previstas na Constituição Federal.
O capítulo que trata dos direitos políticos da Constituição Federal assegura, no art. 14: “A soberania
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e,
nos termos da lei”.
Esta soberania deve, segundo nossa Carta Magna, ser exercida mediante três instrumentos democráticos, que repito aqui: o plebiscito, o referendo e a
iniciativa popular.
Existe inclusive iniciativa de Parlamentares, na
Câmara e no Senado, no sentido de reduzir o número
de assinaturas necessárias para a apresentação de
projetos de iniciativa popular.
Sob a nova Constituição Federal, o Brasil já teve
várias iniciativas populares, um referendo e dois plebiscitos. Com a nova Constituição, tivemos apenas
um referendo, mesmo assim, para tratar sobre tema
social e não político. Refiro-me ao referendo realizado
em 2005 sobre a proibição da venda de armas de fogo
e munição no País. O “não” obteve 63,94% dos votos
válidos e o “sim”, 36,06%.
Como se pode observar aqui, com o referendo,
a população só teve o direito de dizer sim ou não aos
projetos aprovados no Congresso Nacional. Então, limita a participação popular.
Já o plebiscito foi utilizado duas vezes no Brasil.
A primeira vez em 1993, quando o povo foi chamado
a se pronunciar sobre a forma e o sistema de governo
do País. Os eleitores teriam de escolher entre a Re-
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pública e a Monarquia e entre o presidencialismo e o
parlamentarismo.
A maioria dos eleitores votou a favor do regime
republicano e do sistema presidencialista, forma como
o País tem sido governado desde a Proclamação da
República em 1889, com exceção de uma breve experiência parlamentar, ocorrida entre 1961 e 1963.
A segunda vez em que lançamos mão do plebiscito foi em dezembro de 2011, ocasião em que os
eleitores do Estado do Pará tiveram de decidir se o
Estado seria dividido em dois, Tapajós e Carajás, ou
se permaneceria como está.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – A
decisão foi de 66% dos votos para a não criação do
Estado de Carajás e de 66% contra a formação do
Estado de Tapajós.
Agora, Sr. Presidente, estamos novamente diante
da possibilidade de termos mais uma consulta popular,
via plebiscito, desta feita, acerca da reforma política.
Digo estamos, porque o meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, se mantém firme na defesa da realização
da consulta popular proposta pela Presidenta Dilma
e que está entre as principais pautas da sociedade.
A sociedade demonstrou a sua insatisfação com
o modelo político que é exercido em nosso País.
A proposta, enviada ao Congresso Nacional pelo
Governo Federal, aponta cinco pontos centrais que devem constar na consulta popular, entre os quais estão
a forma de financiamento de campanha e a definição
do sistema eleitoral.
Com referência à forma de financiamento de
campanhas – se público, privado ou misto –, esta definição é inadiável. E, nesta questão, fundamental na
reforma política, defendemos o financiamento público.
A definição do sistema eleitoral trata, entre outras, do voto proporcional, distrital, distrital misto e de
proposta em dois turnos. É, sem sombra de dúvidas,
uma definição mais complicada, pois os partidos têm
visões diferentes neste ponto. Mas nós, do PT, não
temos dúvidas: defendemos o sistema proporcional.
Em um regime democrático, a proporcionalidade
na eleição dos parlamentares é primordial na luta por
uma democracia plural. Quem acompanha a política
brasileira deve se lembrar de que não é de hoje nem
tampouco a partir das manifestações das ruas que
nosso partido propõe a realização de uma reforma
política em nosso País. Isso vem de anos, muito antes
das movimentações da população brasileira.
A realização de uma consulta popular sobre a reforma política tornou-se pauta prioritária dos poderes
constituídos, depois que milhões de brasileiros foram
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às ruas se manifestar por melhores condições dos
serviços públicos, especialmente transportes coletivos, saúde e educação, e pelo combate à corrupção.
A mensagem vinda do Palácio do Planalto nasce
justamente da intenção da Presidenta Dilma de ouvir
as vozes que vêm das ruas e que demonstram, claramente, o anseio do povo de participar efetivamente
da vida política de nosso País.
Entendendo esse anseio, a Presidenta propôs a
realização de um plebiscito sobre a reforma política,
defendendo a necessidade de o povo poder “comparar suas vantagens e desvantagens com relação ao
financiamento exclusivamente público”.
Neste Congresso Nacional, eu e os companheiros da bancada do PT estamos totalmente de acordo
com a realização de um plebiscito para garantir o princípio da participação popular e dar, enfim, impulso a
um pacto pela reforma política, tantas vezes iniciada,
mas ainda não concluída neste Parlamento.
Defendemos o plebiscito entendendo que, como
ferramenta essencial na busca de soluções de nossos
problemas, ele será a expressão maior de toda a sociedade, da qual emana o poder que exercem seus
representantes.
Defendemos o plebiscito porque estamos ouvindo as vozes das ruas. Desde que foi mencionado
pela Presidenta em pronunciamento feito em cadeia
nacional de rádio e televisão, o plebiscito passou a ser
amplamente discutido, debatido e vem tendo aceitação crescente.
Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, 68%
dos brasileiros disseram ser favoráveis à ideia da realização de um plebiscito sobre a reforma política. Isto não
pode ser ignorado: são 68% da população brasileira!
Os entrevistados também afirmaram que a Presidenta Dilma agiu bem ao propor a consulta à sociedade.
Foi amplamente aprovada pelos brasileiros.
O resultado dessa pesquisa, não há dúvidas, vem
nos mostrar como estamos precisando ouvir o povo,
sabermos o que anseiam e quais são, a seu ver, as
prioridades do Governo brasileiro e deste Parlamento.
Ouvir a sociedade é uma forma inexorável de fortalecer a nossa democracia. Disso, nosso povo, que já
viveu na pele as agruras…
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – …
de um regime ditatorial, não abre mão.
Com esse mesmo entendimento, Sr. Presidente, tem agido também a Presidenta Dilma. Desde que
eclodiram as manifestações populares e democráticas,
ela tem-se reunido com autoridades dos poderes instituídos, representantes da sociedade civil organizada,
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integrantes de movimentos sociais sindicais, organizadores das manifestações populares e com Líderes
dos partidos políticos.
Na extensa agenda da Presidenta Dilma, a tônica
tem sido dialogar com todas as expressões populares,
políticas e partidárias, na busca de encontrar caminhos
capazes de atender às exigências que emanam das
ruas e que anseiam por melhorias nos serviços públicos, especialmente na área de mobilidade urbana.
Com seus Ministros, a Presidenta Dilma tem discutido a proposta de plebiscito sobre a reforma política e anunciado ações governamentais voltadas para
atender às reivindicações da sociedade. Um exemplo
disso foi o Pacto Nacional pela Saúde, com o objetivo
de levar mais saúde para o interior do Brasil e para a
periferia das grandes cidades do nosso País.
Temos, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, a oportunidade de fazer a reforma política.
E eu reafirmo aqui que estou com a Presidenta Dilma,
porque penso que podemos fazê-la, sintonizados com o
pensamento da sociedade, que já deu demonstrações
claras, evidentes, de que quer renovação no sistema
político brasileiro. Isso está muito claro em todas as
manifestações que se expandiram por todo o Brasil,
pelas grandes cidades, pelas capitais do nosso País,
e se estenderam também pelas médias cidades do
interior do nosso Brasil.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – A
população brasileira quer participar mais ativamente
da vida política da nossa sociedade. Isso é muito claro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Angela Portela, que defendeu
a sua posição em relação ao plebiscito.
Eu passo a palavra, neste momento, para uma
comunicação inadiável, à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
gostaria de registrar aqui duas audiências das quais
participei e que classifico como da mais alta importância, pelos resultados que obtivemos.
Estive, na segunda-feira, em audiência com o
Presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A., Sr. Flavio
Decat de Moura, acompanhada pelo Prefeito de Itumbiara, Francisco Domingues, o Deputado Federal Jovair
Arantes e a Procuradora do Município, Drª Cristiane.
Encaminhamos ao Presidente de Furnas um pedido de troca de um terreno doado pela empresa, onde
hoje se situa o aeroporto de Itumbiara, no centro da
cidade. O pedido é no sentido de que o terreno seja
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desafetado, isto é, possa ser alienado pela prefeitura
em troca de outro terreno, que continuará com a mesma
destinação de aeroporto, e a prefeitura ainda construirá um hospital municipal, com um centro oncológico.
Quero agradecer ao Dr. Flávio Decat pela maneira gentil como nos recebeu e pelo acolhimento do
nosso pleito.
Ontem, acompanhada do Vice-Governador de
Goiás, José Eliton, do Governador do Mato Grosso do
Sul, André Puccinelli, e dos meus colegas, Senadores
Blairo Maggi, Delcídio do Amaral, Jayme Campos, Ruben Figueiró, Waldemir Moka, Rodrigo Rollemberg e
Pedro Taques, além do Secretário-Executivo do FCO,
Orcino Gonçalves Jr., tivemos uma audiência com o
Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega.
Encaminhamos sugestões para que o Programa
de Sustentação do Investimento (PSI), do BNDES,
passe a contemplar a possibilidade de financiamento
de investimentos fixos para a indústria, como forma de
atender à necessidade de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO),
cujos recursos não têm sido suficientes.
Apresentamos sugestão de que os recursos do
PSI sejam transferidos ao Banco do Brasil pelo BNDES, para uma maior agilidade na liberação dos financiamentos. Isso, sem dúvida nenhuma, diminuiria
a burocracia e facilitaria o acesso aos recursos.
Sobre o FCO Rural, já foi encaminhada uma
portaria possibilitando que, no prazo de 15 dias, seja
liberado R$1,5 bilhão.
Concedo o aparte ao Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senadora Lúcia Vânia, só para dizer a V. Exa, que, na
minha avaliação e na de todos que lá compareceram...
Primeiro, agradecer ao Ministro Guido Mantega, que
nos recebeu com uma boa vontade enorme. Na minha
avaliação, foi sensível ao pleito, que ele mesmo reconhece ser justo, porque o Centro-Oeste representa hoje
10% do PIB do País, e é, das regiões, a que está crescendo acima da média nacional. Portanto, aumentar os
recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste é o
tipo do investimento que tem um retorno imediato, até
porque a inadimplência desses empréstimos é de menos de 1%. Vejam como é importante isso. Quer dizer,
há uma demanda; é um recurso que, ao ser alocado,
além de gerar emprego e renda, vai melhorar exatamente a construção de um PIB maior para este ano.
Então, parabenizo V. Exa pela iniciativa – claro que se
somou. Na verdade, foram 12 Senadores, três Senadores das quatro regiões do Centro-Oeste. Então, os
12 subscreveram com V. Exa, mas é claro que V. Exa foi
quem teve a iniciativa. Eu a parabenizo porque, real-
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mente, a audiência com o Ministro Mantega, na minha
avaliação, foi plena de êxito.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Agradeço, Senador Moka, e quero dizer da minha alegria
de tê-lo como companheiro e, inclusive, da sua atuação na argumentação em favor do Centro-Oeste, no
Ministério da Fazenda.
Quero aqui também aproveitar para agradecer ao
Ministro da Fazenda a forma gentil e acolhedora com
que nos recebeu no Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, gostaria também de registrar, aqui,
o empréstimo para o Estado de Goiás, aprovado pela
CAE hoje, às 14 horas.
O empréstimo em pauta é da ordem de US$11,5
milhões e se destina à modernização da administração tributária. O avanço tecnológico e o surgimento
de novas ferramentas de trabalho exigem que o Fisco
avance nessas novas tecnologias.
O empréstimo, a ser contratado com o Banco
Interamericano, tem um prazo de 20 anos para pagamento e taxa de juros igual à Libor Semestral, hoje em
torno de 0,6% a.a, mais 0,75% a.a, com juros totais
de 1,35% a.a.
Portanto, quero agradecer ao Sr. Ministro da Fazenda a aprovação desse empréstimo e de outras autorizações de empréstimo para o nosso Estado, pois
Goiás fez o dever de casa e reduziu sua dívida em
relação à Receita Corrente Líquida de 3,52, em 1997,
para 0,94, em abril de 2013, abrindo espaço para a
contratação de novos empréstimos, que estão permitindo o aumento dos investimentos em nosso Estado
e nos demais Estados brasileiros.
Agradeço, ainda, o empenho do Sr. Ministro da
Fazenda na busca de recursos para o aumento dos repasses dos Fundos Constitucionais ao setor produtivo.
Aproveito a oportunidade para agradecer o Senador Valdir Raupp, que relatou a matéria hoje na CAE;
agradecer o Presidente da CAE pela sua agilidade em
colocar em votação esse empréstimo; e agradecer à
Senadora Ana Amélia, que presidiu aquela reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço a Senadora Lúcia Vânia. Ao ensejo,
parabenizo o Estado de Goiás por ter acessado mais
a esse financiamento para trabalhar por todos os seus
habitantes.
Concedo a palavra, em permuta com o Senador
Benedito de Lira, ao Senador Paulo Paim, do PT do
Rio Grande do Sul.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Flexa Ribeiro, que preside esta sessão, eu já me
manifestei, quando estava na Presidência, sobre a
importância desses amigos e amigas, companheiros
e companheiras que estão nas galerias esperando a
votação do projeto que trata da anistia por motivo de
greve dos companheiros dos Correios.
Sejam bem-vindos!
Estou convicto de que votaremos a matéria no dia
de hoje, conforme o relatório do Senador Inácio Arruda.
Sr. Presidente, independentemente dessa questão que trataremos aqui, quero falar sobre o dia de
amanhã. Amanhã, quinta-feira, 11 de julho, é uma
data especial. Todas as centrais sindicais – CUT, Força
sindical, UGT, Nova Central, CGTB, CBT –, Conlutas,
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), todas as 20 confederações, federações,
sindicatos de base, Fórum Sindical dos Trabalhadores,
movimentos sociais, movimento estudantil e movimento
agrário realizam o Dia Nacional de Luta e de Manifestações com greve, com o objetivo de mostrar ao País,
ao Congresso Nacional e ao Governo Federal a pauta
dos trabalhadores brasileiros.
O movimento quer sensibilizar Senadores e Deputados e o Executivo para que aqui sejam votados
os projetos de interesse dos trabalhadores e aposentados brasileiros.
Sr. Presidente, será um dia nacional de paralisação em todos os Estados, inclusive aqui no DF.
Várias categorias já estão mobilizadas. Assim,
lembro aqui aqueles que já anunciaram que pararão:
metalúrgicos, químicos, construção civil, construção
pesada, costureiros, rodoviários, metroviários, alimentação, borracheiros, telefônicos, servidores públicos,
gráficos, comerciários e tantos outros que acabei tomando nota.
Há uma pauta histórica e mínima que unifica todas essas forças e movimentos e que, vai ao encontro
do clamor das ultimas manifestações, a saber:
O número um da pauta é o fim do fator previdenciário. Todos sabem que essa fórmula é a maior inimiga dos trabalhadores. Ela reduz o salário de homens
e mulheres, que dão sua vida no labor do trabalho,
em até 50%. O Senado Federal já aprovou projeto de
nossa autoria, por unanimidade. Esperamos que, com
essa pressão democrática das ruas, a Câmara dos
Deputados vote a matéria.
Valorização dos benefícios dos aposentados: o
Senado já aprovou projeto de nossa autoria que garante o reajuste dos aposentados e pensionistas da
mesma forma que o salário mínimo, ou seja, a inflação mais PIB.
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Redução da jornada de trabalho. Trata-se de um
projeto de quando éramos ainda Deputados – eu e o
hoje também Senador Inácio Arruda –, que reduz a
jornada de 44 para 40 horas semanais, o que geraria
2,5 milhões de novos postos de trabalho de imediato.
Defesa da CLT. Esse livro sagrado, como eu disse
nas comemorações do aniversário de 70 anos da CLT,
garante a Carteira de Trabalho e Previdência Social. E,
ali, estão garantidos vale-transporte, férias, adicional
noturno, salário mínimo, licença-maternidade, paternidade, 13º salário, FGTS, entre tantas outras conquistas.
O movimento também é contra o PL nº 951, que
cria o Simples Trabalhista, porque vai diminuir o direito
dos trabalhadores.
O movimento é contra o PL nº 4.330, que trata
da terceirização, o que precariza os direitos dos trabalhadores.
O movimento é contra o PL nº 1.463, que vai na
linha de criar um novo código de trabalho. Na verdade,
ele restringe direitos dos trabalhadores consagrados
na CLT.
O movimento protesta porque o projeto da desaposentadoria, apresentado por mim – uma forma de
combater o prejuízo enorme que tiveram os aposentados que tiveram de voltar a trabalhar –, foi aprovado
por unanimidade nas Comissões, mas, infelizmente, na
última hora, apresentaram um requerimento, no plenário... E, vejam: o projeto da desaposentadoria está na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que tem
que ver a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
com o instituto da desaposentadoria?
O que é a desaposentadoria? O trabalhador se
aposentou, pegou o fator, perdeu a metade do salário, voltou a trabalhar, voltou a contribuir... O STJ já
reconheceu; o Supremo está em última instância com
parecer favorável. E o projeto apenas determina que
as novas contribuições serão instrumento do novo cálculo. Feito o novo cálculo, o trabalhador ganha uma
aposentadoria maior, abre mão da anterior e passa a
receber o novo benefício.
O que não dá para entender é por que está nas
mãos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Sr. Presidente, os movimentos sociais brasileiros,
a sociedade como um todo, de acordo com pesquisa
feita pelo Senado, são contra o voto secreto. Hoje, nós
temos, na Internet, mais de 300 mil assinaturas pedindo também a derrubada do voto secreto, tema de um
projeto que apresentei e que a CCJ já aprovou. Falta,
agora, o Plenário decidir o momento adequado para
a votação dessa matéria.
Aproveito, Sr. Presidente, para cumprimentar o
Estado de São Paulo, que acabou com o voto secreto;
Brasília (DF), que também acabou com o voto secreto;
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Rio Grande do Sul, que acabou com o voto secreto;
Paraná, que acabou com o voto secreto. E, ontem –
rendo aqui as minhas homenagens à terra de Aécio
Neves –, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
terra da Inconfidência, terra de Tiradentes, terra que
lembra os ideais da Pátria, aquele solo sagrado, aprovou, por unanimidade, que, em Minas Gerais, também
não tem mais voto secreto.
Sr. Presidente, eu quero, mais uma vez, lembrar
que há mais de 25 anos eu travo esse bom combate
para acabar com o voto secreto. O voto secreto não é
bom para ninguém; só cria uma enorme confusão sobre como cada um votou. Há gente que diz para Pedro
uma coisa, para Paulo diz outra coisa, e ninguém vai
saber quando ele, efetivamente, está falando a verdade.
Nesse período que estou aqui, desde a Constituinte, já foram apreciados mais de cinco mil vetos. Não
me lembro de um único veto apreciado de forma efetivamente secreta que tenha sido derrubado. Nenhum!
Nenhum foi derrubado. Então, interessa a quem veta;
não interessa a quem vota de acordo com o clamor
popular das ruas.
Por isso, Sr. Presidente, quero aqui destacar que
as bandeiras dos movimentos sociais das ruas vão na
linha dos 10% do PIB para a educação, 10% do Orçamento para a saúde e, também, de exigir a melhoria do
transporte público, suspensão dos leilões da Petrobras,
inclusive, leilões do petróleo, e uma política digna para
os trabalhadores do campo.
Lembramos aqui, também, que, no mês de junho,
todos nós vimos mais de dois, três milhões de homens e
mulheres, independentemente de idade, mas a maioria
jovem, nas ruas, por melhoria na saúde, na educação,
passe livre – todas reivindicações legítimas!
O Dia Nacional de Luta, amanhã, vai na mesma
linha: nós, aqui da tribuna do Senado, apoiamos o movimento. Sei que ele será pacífico e vai mostrar aos
Poderes constituídos, inclusive ao Judiciário, onde há
processos lá há mais de dez anos sem votação... Os
aposentados do Aerus, por exemplo, estão em greve,
acampados no Rio de Janeiro, no aeroporto, e o Supremo simplesmente não toma essa importante decisão
que vai trazer benefícios para mais de 20 mil brasileiros,
entre eles, milhares de aposentados e pensionistas,
bem como outros, demitidos pela Varig, Transbrasil e
companhia limitada, a quem não foi pago nada.
Por isso, Sr. Presidente, neste momento, eu quero, mais do que nunca, lembrar a importância desse
movimento de amanhã.
Estivemos ontem com o Presidente da Casa,
juntamente com todas as centrais sindicais e confederações, quando estas entregaram ao Presidente,
inclusive, na apreciação dos vetos, quatro propostas:
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fim do fator, a questão dos aposentados e pensionistas,
recursos para a saúde e a manutenção da Emenda nº
3, porque essa precariza o direito dos trabalhadores.
Por fim, Sr. Presidente, quero ainda destacar que
a Defensoria Pública pede que o veto seja derrubado.
Esse veto foi aposto a um projeto, inclusive de autoria
do meu colega de bancada, o Senador Pimentel, que
fortalece a Defensoria Pública, E aqui estou com o cartaz que me deram: “Não ao veto!” Trata-se de um PL
que fortalece, Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, garante a autonomia administrativa, financeira
e orçamentária da Defensoria Pública, consagrada na
Emenda Constitucional nº 45, ainda da reforma constitucional do Judiciário.
É importante lembrar, Sr. Presidente, que esse
projeto, de autoria do Senador José Pimentel, do PT
do Ceará, tramitou em regime de urgência, sendo
aprovado, por unanimidade, tanto nas comissões como
também aqui, no plenário do Senado.
Por fim, destaco, Sr. Presidente, a agenda que
entregamos, ontem, com as centrais, assinada por
todas elas: fim do fator, investimento na saúde, mais
investimento na educação, redução de jornada para
40 horas sem redução de salário, reajuste dos aposentados, contra a terceirização, a favor da reforma
agrária, melhoria no transporte público, contra leilão
do petróleo. Assinam: Central Única dos Trabalhadores,
Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, CTB,
Cobap, Central dos Trabalhadores do Brasil, Nova
Central Sindical dos Trabalhadores, Central Geral dos
Trabalhadores, Conlutas – Central Sindical e Popular,
Central dos Sindicatos Brasileiros e 19 confederações.
Sr. Presidente, era este o meu pronunciamento.
Eu só queria que V. Exª considerasse como lido
um pronunciamento que também trago à Casa, neste momento, onde me refiro ao trabalho feito aqui por
um grupo de verdadeiros guerreiros para melhorar a
acessibilidade aqui, no Senado Federal.
Refiro-me à política de acessibilidade, Sr. Presidente, política essa instituída pela Comissão Diretora
da Casa (Ato nº 15, de 2013). Vale lembrar que acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços
aqui, dentro do Congresso Nacional. Na visita que fiz
a essa Comissão, discutimos, inclusive, que tenhamos
um elevador aqui, para que uma pessoa com deficiência possa chegar à tribuna da Casa.
No pronunciamento, Sr. Presidente, acabo discorrendo de tudo que foi feito até o momento para acessibilidade aqui, no Congresso Nacional. Teço uma série
de elogios e aponto outros caminhos que podem ser
melhorados, no sentido de que a acessibilidade seja
total, geral e irrestrita para aqueles que mais precisam,
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uma vez que nossa forma de acesso na Casa tem que
ser respeitada.
Creio, Sr. Presidente, que devemos respeitar as
pessoas com deficiência, dando-lhes condições para
que tenham acesso a todos os espaços do Senado
da República.
É isso, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância e peço que considere, na
íntegra, o meu pronunciamento.
Por fim, ainda uma frase. Amanhã, não esqueçam:
mobilização, greve geral, a pauta dos trabalhadores
está nas ruas, tem que estar dentro do Congresso,
tem que estar no Executivo e tem que estar, também,
no Judiciário.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Presidente Flexa Ribeiro.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Política de Acessibilidade do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna no dia de hoje para fazer um registro de
fundamental importância.
Refiro-me à política de acessibilidade do Senado
Federal. Política essa instituída pela Comissão Diretora, por meio do Ato 15 de 2013.
Só para pontuar vale lembrar que acessibilidade
é a possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários
e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, da informação e comunicação, inclusive. seus
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e
instalações abertas ao público, de uso público ou. privadas de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Dito isto, quero compartilhar que na última sexta-feira tive o prazer e a honra de visitar o espaço da acessibilidade do Senado Federal. Este espaço localiza-se
na Gráfica, junto à entrada do prédio.
Na ocasião pude conhecer detalhes da política de
acessibilidade da Casa. Com alegria, também recebi
a notícia de que a visita de pessoas com deficiência,
idosos e pessoas com mobilidade reduzida, entre os
meses de janeiro a maio do corrente ano, alcançou o
número de 1976 pessoas.
Isso significou um aumento de quase 36% com
relação ao mesmo período do ano passado.
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Os idosos constituem o maior grupo de visitantes no Senado Federal e as pessoas com deficiência
vem logo a seguir.
As pessoas com limitações motoras e os surdos
formam o maior grupo entre esses últimos.
A política de acessibilidade tem contribuído para
que o Senado esteja atento e possa cumprir a legislação pertinente ao tema...
Falar em Acessibilidade é lembrar que ela permeia
a vida de todos nós que desejamos um Brasil mais inclusivo no qual o direito de ir e vir e de se comunicar
seja sempre respeitado.
Por meio da política de acessibilidade do Senado
Federal muitas ações tem contribuído para que essa
casa possa atender as pessoas com deficiência...
Entre as ações desenvolvidas, cito a “acessibilidade assistida”, que foi criada em 2005.
Esse serviço atua de diversas formas, desde a
assistência no uso de triciclos e cadeiras motorizadas,
até o acompanhamento de visitantes à sessões de Plenário e de Comissões ou audiências com Senadores
em seus Gabinetes.
Cabe também a esse serviço acompanhar pessoas com deficiência no tour pelo Congresso e, do
mesmo modo, pessoas que necessitem de auxílio
para locomover-se até o PRODASEN ou até o ILB em
virtude de sua participação em cursos e eventos promovidos pelo Senado.
Senhoras e Senhores Senadores,
A criação da política de acessibilidade do Senado
Federal teve como objetivo dar cumprimento à legislação vigente, que determina sua implementação como
princípio e direito fundamental de qualquer pessoa.
Acredito que para aprofundar o princípio da acessibilidade devemos somar a ele o conceito de desenho
universal, fundamental para a efetivação da acessibilidade em sua forma mais pura e completa.
Desenho universal vem a ser a concepção de
produtos, ambientes, programas e serviços usados
na maior medida possível por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico, não
excluindo os recursos de tecnologia assistiva , quando necessários.
Srªs e Srs. Senadores, garantir a acessibilidade é
obedecer a um preceito constitucional. A Constituição
Federal impõe aos poderes federal, estaduais, municipais e ao Distrito Federal o dever de cuidar da proteção
dos direitos das pessoas com deficiência.
É em obediência a esse preceito que a legislação brasileira vem realizando conquistas e garantindo
direitos desde 1989.
Neste sentido, apresentei também o projeto Estatuto da Pessoa com Deficiência que tramita na Câmara.
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Os avanços da legislação pertinente à área da
pessoa com deficiência tem sido realmente consideráveis nas últimas décadas.
Nesse mesmo sentido, o Senado tem dado a sua
contribuição demonstrando seu empenho na promoção
e no respeito aos direitos de todos. É claro que sempre
se pode avançar e estamos nos esforçando para isso.
Antes de encerrar, gostaria ainda de propor uma
reflexão:
O princípio da acessibilidade ainda é visto, por
alguns, como uma benesse, um favor que se deve às
pessoas com dificuldades para locomoção ou comunicação.
Mas, ele é, de fato, um direito da pessoa com deficiência, assim como o trabalhador tem direito a sua
remuneração, ou como qualquer pessoa tem direito à
educação e saúde e assim por diante.
Precisamos modificar a falsa concepção de que
direito confunde-se com favor.
Direito é direito. A acessibilidade aos espaços físicos e aos meios e formas de comunicação é direito
de todos, direito meu, dos senhores e das senhoras.
Uma vez que nossas peculiares formas de acesso são respeitadas, creio que devemos respeitar, também, as peculiares formas de acesso das pessoas
com deficiência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª será atendido na sua solicitação, para
que seja dado como lido o seu pronunciamento.
Quero parabenizá-lo. Todos os assuntos que V.
Exª retratou no pronunciamento, não só no de hoje
como em todos que V. Exª assume a tribuna, são de
importância.
Espero e tenho a certeza de que amanhã, dia
de luta nacional, será, como V. Exª bem disse, pacífico e os temas elencados estão na pauta desde o início desse movimento que a sociedade brasileira tem
mostrado para todos nós, do Congresso Nacional, e
para o Governo Federal, em especial.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se for possível, me
inscrever para falar pela Liderança.
Aproveito também para registrar o horário: 16 horas e 17 minutos. Creio que essa norma de se iniciar
a Ordem do Dia às 16 horas está sendo comprometida nos últimos tempos, com prejuízo para a eficiência dos trabalhos, porque invadimos a noite, ficamos
muitas vezes até quase meia-noite. Tenho certeza de
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que, se iniciássemos mais cedo, poderíamos produzir
mais. Apenas um registro, porque isso tem sido reiterado diariamente. V. Exª, realmente, não tem responsabilidade em relação a isso, é óbvio, é apenas para
registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª tem toda razão, mas o Presidente, o
Senador Renan, neste momento, está reunido com o
Colégio de Líderes tratando exatamente dos assuntos
da pauta, em especial dos vetos que poderão e deverão ser apreciados em sessão do Congresso Nacional,
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente, Sr. Presidente, é isto que nós ponderamos:
que há necessidade de agendar essas reuniões para
outro horário. Houve um tempo em que essas reuniões
se realizavam com a precedência necessária, sem prejuízo para o horário da Ordem do Dia, que é o ponto
culminante das sessões do Congresso Nacional, é o
momento crucial para a vida do Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Está feito o registro de V. Exª.
Senador Paulo Paim, com relação à questão que
V. Exª levantou no seu pronunciamento, do plano de
acessibilidade do Senado Federal, ele está em pleno
andamento e, tão logo retornemos do recesso de julho,
já estaremos com a rampa com elevador para que as
pessoas com deficiência possam acessar a tribuna.
Alternando a lista de oradores, concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, pela Liderança do PR.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, vou aproveitar os minutos
que tenho, pela Liderança do PR, para falar um pouco
sobre política e, principalmente, sobre o dia de ontem,
da nossa votação da PEC 37, que foi rejeitada neste
plenário, depois de cinco horas de conversa, muitas
discussões. Tive um posicionamento diferente da maioria das colegas e dos colegas Senadores. Na realidade, o maior número de votos foi favorável à PEC, mas
não se conseguiu atingir o número suficiente de votos
para passar, conforme determina o nosso Regimento.
Eu gostaria de chamar a atenção da Casa, porque
nós já começamos a discutir uma reforma política, e
a nossa estreia de ontem mostrou, muito claramente,
que os assuntos que virão para esta Casa precisam
estar um pouco alinhados. Mas, como a democracia
prevê as diferenças das opiniões – e a minha opinião,
ontem, era bastante diferente da dos demais –, eu
acho que nossos Líderes, aqueles que têm o papel,
aqui na Casa, de coordenar, precisam estar atentos e
perceber, durante as discussões, que, se não conseguirmos passar com uma matéria integral como está
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sendo proposta, nas conversações é possível buscar um
caminho alternativo. Se não conseguir salvar o projeto
como um todo, que seja salvo aquilo que é possível.
Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. A
PEC aqui discutida tinha dois itens bem claros. O primeiro
dizia o seguinte: vamos tirar de dois suplentes para um
e não ter a presença de parentes na chapa – nem pai,
nem mãe, nem esposa, nem marido, nem irmãos, nem
parentes afins e adotivos. Eu estou de pleno acordo com
essa situação, nem um milímetro contrário.
Na segunda parte da PEC é que vieram as nossas
diferenças. O meu posicionamento diferente e que nós
não soubemos explicar aqui, ontem, no plenário, é que,
na falta por morte, na renúncia do titular, o suplente
eleito na chapa assumiria até a próxima eleição geral
de governadores, senadores e deputados federais e
estaduais. Não sendo nesse período, seria na próxima eleição de prefeitos e vereadores. É aí que vem
a minha discórdia e foi aí que não soubemos, ontem,
buscar um termo. Eu penso igual à população brasileira. Nós temos muitas eleições. De dois em dois anos,
ninguém trabalha, as eleições são muito caras e há
muita confusão política.
Eu defendo a tese de que nós deveríamos ter
eleição geral, de quatro em quatro anos, no País. Se
isso for uma realidade, nós teremos uma diminuição
dos custos das eleições ou do número de eleições. A
PEC de ontem estava indo, exatamente, no caminho
contrário, propondo mais uma eleição de suplente no
meio do caminho.
Ora, dependendo da situação, nós poderíamos
ter uma eleição... darei um exemplo que não vale para
esta legislatura, mas é o meu exemplo, se assim fosse o caso, Senador Flexa. O meu mandato, como o
da maioria que está aqui, de dois terços, vai até 2018.
Se em 2014 eu resolver ser candidato ao Governo do
Estado de Mato Grosso, concorrer às eleições, Senador Anibal, e tiver a sorte de ganhar nas urnas, significa que o meu suplente assumirá o mandato a partir
do dia 1º de janeiro de 2015 e ficará no mandato até
o dia da eleição de prefeito, em 2016. Ou o suplente
fica até esse período, e nós teríamos que realizar uma
nova eleição para um novo suplente, ou um Senador
suplente, para exercer o cargo de dois anos que faltariam nesse período de 2016 a 2018.
Eu acho, sinceramente – não me convenço do
contrário, não conseguem me convencer do contrário
–, que nós estávamos, ontem, indo no caminho contrário daquilo que a população brasileira quer: menos
custos nas eleições, menos eleições e mais eficiência
no serviço público, quer seja aqui no Senado, quer
seja no Executivo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Então,
quero deixar minha posição clara, porque nós, as Lideranças, ontem, não tivemos a paciência, Senadora Ana
Lúcia, não tivemos o discernimento de sair uns cinco
minutos e discutir quais eram nossas divergências. Se
nós tivéssemos feito isso, teríamos criado uma alternativa regimental, que há, separado, feito um destaque
na segunda parte dessa PEC, nós teríamos votado a
não presença de parentes como suplentes, teríamos
diminuído para um suplente, porque esse era um tema
que todos estavam de acordo, e teríamos, talvez – diria
–, rejeitado a segunda parte, porque havia um grupo
de Senadores, que foram os 17 votos contrários, que
não estavam concordando com essa situação.
Então, chamo a atenção que, na reforma política,
que terá de ser discutida aqui, no Plenário, nós precisaremos ter um pouco mais de sabedoria, um pouco
mais de bom senso e também abrir mão de algumas
coisas que nós queremos. Como eu disse no início da
minha fala, se não der para passar o projeto inteiro,
vamos passar parte dele, que já será um avanço para
a sociedade, como poderia ter ocorrido ontem. Assim,
perdemos todos nós. Mas que fique a reflexão, que fique o exemplo do que aconteceu ontem.
E, para terminar meu tempo – eu vou falar sobre
esse assunto ainda, em outras oportunidades –, quero
dizer, rapidamente, que eu quero eleições gerais de
quatro em quatro anos; eu defendo o fim da reeleição.
Se não tivermos reeleição, poderemos elevar os mandatos para cinco anos ou até para seis anos, mas a
reeleição não deve continuar no País.
Olha, Senador Alvaro, eu fui governador, como
V. Exª, disputei a reeleição e sei que a reeleição não
é um bom caminho para o País, não é democraticamente interessante. Quem disputa a eleição no cargo
tem uma imensa vantagem sobre os outros. Mesmo
não usando a máquina, mesmo não querendo usar,
você tem à disposição todo um estafe, tem toda uma
situação, e quem está chegando não tem a mínima
condição de fazer frente a quem está no cargo.
Portanto, quero deixar aqui o meu posicionamento. Como disse, vou voltar a esse assunto, vou defender esse ponto de vista. Nós temos de dar um fim à
reeleição no País.
É claro que não agora, para a eleição que está
chegando. Nós não precisamos fazer mudança casuística, mas nós temos de fazer mudança para a frente. Tivemos um tempo com reeleição, estamos vendo
que não é uma boa alternativa. É só chamarmos os
ex-governadores e termos a ideia de cada um deles,
para sabermos como devemos andar.
Presidente, muito obrigado pelo tempo excedente.
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Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª, Senador Blairo, e
quero dizer que coaduno com V. Exª, com tudo quanto
V. Exª disse desta tribuna.
Ontem, realmente, nós cometemos, aqui, um
pecado por falta, sim, de entendimento. Eu também
votei contra a PEC 37.
Essa situação de um suplente ou de dois suplentes, isso pouco interessa. O que estava nos preocupando, principalmente a mim, era, realmente, o caso
da eleição para suplente.
Este País tem um custo enorme e nós temos de
baixar esse custo Brasil. Precisamos, na verdade, de
uma reforma política séria e completa, que venha a
contemplar a necessidade do povo brasileiro.
Muito obrigado. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Humberto Costa, por favor, perdão. Perdão, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu volto à tribuna na tarde de hoje para debater
novamente um tema da maior relevância para o nosso
País, um tema que diz respeito também às manifestações que recentemente aconteceram e que precisam
de um adequado tratamento por parte deste Congresso Nacional e também por parte do Governo Federal.
Refiro-me ao tema do financiamento da saúde. E
eu falo com propriedade porque tive a oportunidade de
ser o relator da Lei Complementar nº 141, que regulamentou a Emenda nº 29, que define recursos mínimos
para a saúde, e sou o relator da Comissão Especial
de Financiamento da Saúde aqui no Senado Federal.
Fui distinguido pelo Presidente Renan Calheiros
como relator de uma proposta que está na pauta estabelecida por ele para esse período também como
relator. Portanto, eu venho aqui não somente abordar
o tema, mas fazer uma prestação de contas provisória
e imediata sobre o que nós estamos pensando.
Inegavelmente, nós precisamos ampliar o aporte
de recursos da União para a saúde em nosso País. Fiz
vários estudos comparativos dos gastos da União, dos
gastos estaduais, dos gastos municipais, e, ao longo
desse período, os Estados e os Municípios têm ampliado fortemente a sua participação.
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Nós, com a regulamentação da PEC nº 29, a Lei
Complementar nº 141, fechamos todas as brechas para
que despesas outras pudessem ser maquiadas como
fazendo parte das ações e serviços de saúde, e hoje
nós não temos os recursos necessários para fazer com
que esse sistema funcione da melhor maneira possível.
E eu aqui queria fazer algumas reflexões. Por
exemplo, com valores deflacionados, nós tínhamos a
participação da União, no ano 2000, percentualmente
de 58,6% dos gastos públicos, enquanto os Estados
e Municípios representavam 41,4%. Em 2011, a participação da União caiu para 45,5%, e a dos Estados
e Municípios cresceu 54,5%.
E agora, 2011 comparado com 2000, o incremento dos gastos do Governo Federal foi de 35,1%,
valores deflacionados, enquanto que o dos Estados e
Municípios chegou a 64,9%. Portanto, é incontestável
que nós tenhamos de ampliar os gastos com a saúde
no nosso País.
Gostaria aqui de comentar as propostas que estão
sendo levantadas. Mas, antes disso, dizer e reforçar
um apelo que fiz ao Presidente desta Casa. Entendo
a urgência, a necessidade de nós discutirmos e darmos respostas aos anseios da população, mas temos
de fazê-lo com absoluta tranquilidade e com absoluta
certeza de que estamos trilhando o caminho correto,
para que não repitamos, por exemplo, o que aconteceu, ontem, aqui, naquela votação. É preciso que se
façam as votações com tranquilidade.
Portanto, nós precisamos – e nós temos lutado
para isso – que haja um entendimento com o Governo no sentido de podermos buscar os recursos que
são necessários.
É muito fácil aprovar uma proposta aqui destinando 10% do PIB, 10% da receita bruta. O difícil é, depois, garantirmos que esses recursos sejam aplicados.
Desses estudos que fiz, Sr. Presidente, algumas
questões já são absolutamente claras. Por exemplo, a
proposta de se gastar 10% da receita líquida da União
com a saúde. Aliás, a proposta defendida aqui pelo Senador Aécio Neves, quando apresentou uma plataforma
para a crise, certamente da sua candidatura à Presidência da República, na verdade representa menos
recursos. Esses 10% da receita líquida representam
menos recursos do que nós temos hoje. Hoje, se nós
tivéssemos a aplicação da receita líquida, da receita
corrente líquida, nós teríamos para a área da saúde
um gasto de R$67,4 bilhões. E neste ano a previsão é
que os gastos efetivamente realizados cheguem a R$
83 bilhões. Portanto, essa proposta essa proposta tem
de ser eliminada de imediato. Não faz nenhum sentido.
A proposta de 10% da Receita Corrente Bruta significa, de fato, um incremento, em termos de recursos,
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para a saúde. Por exemplo, a mesma previsão de que
nós gastemos este ano R$83 bilhões, se aplicarmos os
10% da Receita Corrente Bruta, seriam R$127 bilhões,
uma diferença de aproximadamente R$40 bilhões, R$35
bilhões. Portanto, seria um número bastante robusto,
importante, interessante. Agora, obviamente, ninguém
acredita que nós possamos, no ano que vem, colocar
R$35 bilhões a mais.
Essa é a minha angústia: tentar discutir com o
Governo uma forma, discutir a vigência de uma proposta como essa; se o Governo tem outra proposição; se
haverá uma transição ou não; quando começa a viger
essa proposição. Mas, sinto que é importante que se
faça essa discussão.
Por um lado, analisando no longo prazo a proposição, o atual mecanismo, a correção dos valores do
orçamento da saúde pelo PIB nominal do ano anterior
é melhor, porque se sintoniza não com a Receita, se
sintoniza com o crescimento do nosso País. Dessa
forma, essa também é uma questão relevante.
Por outro lado, se for utilizado esse critério da
Receita Corrente Bruta, é importante que nós possamos emendar a Lei de Responsabilidade Fiscal, para
dizer o que, de fato, é Receita Corrente Bruta, porque
há vários entendimentos e não se pode deixar que a
subjetividade interfira numa questão tão importante
quanto essa.
Por outro lado, é importante dar uma resposta
à população, no sentido de que esses recursos não
podem ser aplicados simplesmente da forma como
são hoje. Hoje, se colocarmos, na área da saúde, R$5
bilhões, R$10 bilhões, talvez não consigamos, muito
provavelmente não vamos conseguir os efeitos que desejamos. É preciso que essa aplicação leve em conta
critérios de qualidade. Critérios como, por exemplo,
ampliação do acesso; critérios como, por exemplo, (...)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
(...) a eficiência do gasto que se tem. Eu pretendo, se
vier a relatar definitivamente essa proposição, utilizar
tais critérios para a definição da realização dos gastos.
Por outro lado ainda, no longo prazo, é fundamental que nós possamos trabalhar com a ideia do gasto
per capita, o gasto de saúde por habitante para que
nós possamos, inclusive, atingir metas.
Hoje nós temos um importante indicador de qualidade do Sistema Único de Saúde que é o Índice de
Desempenho do SUS (IDSUS), em que se estudam as
condições de acesso ao sistema e também de eficiência, ou seja, a facilidade com que as pessoas podem
chegar a receber o atendimento e se efetivamente os
resultados acontecem. Portanto, nós temos hoje (...)
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-me um aparte, nobre Senador Humberto?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com toda certeza.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Humberto, V. Exª, com a competência que lhe é
peculiar, como Ministro da Saúde que foi, traz dados
importantes e – eu diria – até alarmantes com relação
à saúde no nosso País, como alarmante é a situação
em que se encontra a saúde oferecida aos brasileiros.
E V. Exª colocou, com bastante propriedade, que não
basta destinar recursos à saúde, é preciso que haja
ações que venham a trazer uma efetiva melhoria no
atendimento à sociedade, aos brasileiros que estão
morrendo nas filas dos hospitais, e V. Exª citou números. Vou, ainda na tarde de hoje, também fazer um
pronunciamento sobre o mesmo tema, referindo-me
a essas questões. O Brasil aplica 8,7% do seu orçamento em saúde (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – (...) a
Argentina, aqui ao lado, nossa vizinha, 20,4% do orçamento; a Colômbia, 18,2%. Então, está provado que
há uma insuficiência de recursos. V. Exª citou números que estão no meu pronunciamento da relação de
2000 para 2010, do recuo da União no atendimento
à saúde de todos os brasileiros, ampliando o esforço
dos Estados e dos Municípios. Ainda hoje pela manhã,
falávamos sobre a questão da saúde e do Programa
lançado pela Presidente Dilma, que eu considero de
muito boas intenções, mas cujo efeito, da forma como
está proposto, não será aquele de que os brasileiros
necessitam. V. Exª acabou dizer: não basta colocar dinheiro, colocar R$5,7 bilhões, como é proposto. Isso
representa apenas 0,7% a mais sobre os 8,7% do orçamento. Então é preciso que haja um programa que
venha realmente a dar uma solução a isso. Aí vem
V. Exª falar no SUS, o Sistema Único de Saúde. Há
quantos anos, V. Exª sabe que a tabela do SUS não é
reajustada. Há necessidade de se fazer uma revisão
e de dar uma condição de atendimento, e pôr para
funcionar os hospitais que estão aí. É preciso construir mais hospitais? Não há dúvida disso. Mas, antes
de construir – porque o Brasil não pode esperar anos
para que sejam construídos esses hospitais –, é tornar o sistema que está aí hoje sem funcionar eficaz
no atendimento à população. E não são os médicos
os culpados, não são os médicos, o médico por si só.
V. Exª, como profissional de medicina, sabe disso. É
preciso que os profissionais da área da saúde também
tenham uma carreira de Estado, como nós começamos a discutir ontem aqui no plenário, hoje na CCJ,
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e espero que votemos brevemente, para que de uma
vez por todas possamos (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – (...) dar
um encaminhamento correto à área da saúde no Brasil.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
Concordo com boa parte do que disse V. Exª. Apenas discordo quando diz que nós vivemos hoje uma
situação caótica. Enfim, a realidade não é essa, ao
contrário. O Sistema Único de Saúde, com a pequena
quantidade de recursos de que dispõe, faz milagres,
verdadeiros milagres.
O que nós temos hoje são algumas áreas onde
há gargalos concretos. A área da média complexidade,
do atendimento especializado, da urgência e emergência, mas na área da alta complexidade, nenhum país
oferece à sua população, não só a quantidade, como
a qualidade dos serviços que o SUS propõe. Acho que
é preciso fazer esse reconhecimento.
Mas eu dizia que existe um indicador, o IDSUS,
que mede tanto o acesso à área da atenção básica,
da média complexidade, da alta complexidade, como a
eficiência também nessas três áreas. E hoje, para que
V. Exªs tenham uma ideia – esse indicador vai de zero
a dez –, quando se faz um balanço global do SUS, a
nota seria em torno de 5,4, levando em conta esses
critérios. Há vários Municípios no Brasil que chegam a
7, até um pouco mais de 7, mostrando que com uma
boa gestão, com eficiência e com recursos, é possível
se fazer mais e se fazer melhor. Então, por exemplo,
nós precisamos agregar indicadores como esse no
momento de fazer essa discussão.
Portanto, eu queria concluir as minhas palavras,
novamente reforçando o meu apelo.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Primeiro, que o Governo possa discutir essa questão
para, juntos, podermos construir uma proposta que nos
traga mais recursos e, ao mesmo tempo, não signifique desequilíbrio para o Governo, desequilíbrio fiscal,
orçamentário, enfim.
Segundo, que esta Casa não tente resolver, de
supetão, um problema que vem se acumulando há tanto
tempo. Nós precisamos discutir, precisamos trazer todas
as alternativas. Precisamos discutir com as pessoas
que aqui estão debatendo esse tema há muito tempo,
para que nós possamos ter, sem dúvida, uma proposta
que seja aquela que pode atender o povo brasileiro.
Eu peço a V. Exª para atender ao aparte do Senador Waldemir Moka.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Humberto Costa, eu quero dizer que a Comissão
de Assuntos Sociais montou essa comissão especial,
de que V. Exª é relator. Agora, Senador, eu estive hoje
lá no grande encontro em que havia os secretários
municipais de saúde, o pessoal do Saúde+10, enfim,
uma grande mobilização. E é claro que ali está o pessoal pedindo os 10% da receita bruta...
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ...
que seria a contrapartida do Governo Federal. Então,
quando nós votamos a Emenda 29 – V. Exª sabe bem
disso, eu até hoje digo isto –, nós ficamos, na verdade,
com essa dificuldade. Quer dizer, é claro que há nitidamente um subfinanciamento da saúde. Isso é claro.
Agora, eu concordo com V. Exª em que isso não pode
ser resolvido realmente de supetão, mas também nós
temos que ter um limite nisso. Nós precisamos colocar, porque hoje eles apresentaram lá, disseram lá que
recolheram 1,5 milhão de assinaturas para propor um
projeto de origem popular. O que eles querem? Os
10%. Então, eu acho que nós temos que... E eu sei do
trabalho de V. Exª, a experiência que V. Exª tem – por
isso mesmo é que foi indicado como relator –, e quero
me solidarizar com o seu esforço; mas também quero
dizer, como eu ouvi hoje lá...
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ...
que essas pessoas que estão lá são militantes do
SUS. E V. Exª tem razão: as pessoas que são atendidas pelo SUS realmente têm um bom atendimento,
eu diria um atendimento de boa qualidade; o problema é que a maioria das pessoas hoje não tem acesso ao SUS; elas ficam nas filas, esperando. É isso o
que está hoje dificultando a vida da população. Mas
parabenizo V. Exª pelo pronunciamento e pelo esforço que faz no sentido de viabilizar uma proposta que
seja também economicamente viável para socorrer
os Municípios, mas que o Governo Federal possa
colocar isso dentro do seu orçamento. Agradeço o
aparte concedido por V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agradeço o aparte de V. Exª, sempre com muita propriedade, mas, na conversa que tive com o Senador
Renan, eu colocava, sim, que nós deveríamos ter um
deadline.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A
minha proposição é que nós possamos votar essa proposta no início do mês de agosto. Nós teríamos todo o
mês de julho, com recesso ou sem recesso, para tra-
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var essa discussão, esse debate, especialmente com
o Governo, e aí nos anteciparíamos, inclusive, à chegada desse projeto, que tem o mesmo espírito e que
deve ser entregue ao Congresso Nacional na primeira
semana de agosto também.
Portanto, Sr. Presidente, vou concluir, agradecendo a tolerância de V. Exª, mas quero, mais uma
vez, fazer estes dois apelos. Ao Governo Federal, que
entenda que é preciso fazer essa discussão, essa negociação, até porque, se não for feita, o Congresso
Nacional vai terminar aprovando, independentemente
da posição do Governo. E, segundo, a esta Casa, para
que a gente vote com consciência e com a certeza de
que estaremos fazendo o melhor para a saúde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Pela Liderança do PSDB, Senador Alvaro Dias
com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, há alguns anos, talvez dois
anos, um pouco mais, o Banco Mundial realizou um
diagnóstico perfeito, completo sobre o sistema de saúde pública no Brasil e destacou que, além de recursos
– que é a discussão presente no Parlamento brasileiro
e nas administrações municipais, sobretudo porque os
Municípios estão sobrecarregados com os encargos
atinentes ao serviço de saúde pública –, o caos na
saúde brasileira é consequência da incompetência de
gerenciamento, da ausência de planejamento e, sobretudo, de corrupção, de desvio de recursos.
Bilhões de reais são desviados da saúde pública
no País. Há crime mais hediondo que esse, Senador
Ataídes? Porque quem rouba o dinheiro da saúde,
além de ladrão, é assassino, porque há pessoas
morrendo, exatamente porque faltam recursos para o
atendimento médico-hospitalar. Os nossos hospitais,
os corredores dos nossos hospitais estão abarrotados de seres humanos aguardando pelo atendimento
médico, que muitas vezes não chega, porque antes
chega a morte.
Esta é a questão: enquanto o Governo brasileiro não decidir aceitar essa reivindicação nacional de
que cabe à União transferir 10% da sua receita para
a saúde pública, perde autoridade para propor o que
vem propondo. Aliás, o Governo tem sido infeliz nas
propostas que apresentou recentemente para resolver o problema da saúde no País. E recebe críticas
de toda ordem. Mas nós estamos no Parlamento, nós
temos o poder de decidir legislando. E por que não
o fazemos?
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Olha, ontem, eu participei de um grande evento,
reunindo os prefeitos de todo o Brasil aqui no Auditório Petrônio Portella, e ouvi discursos de governistas
que se transformaram em verdadeiros oposicionistas,
discursos contundentes, criticando o Governo.
Ora, nós precisamos transformar o discurso em
voto, aqui no plenário do Senado e da Câmara dos
Deputados. Não basta o discurso. Eu não creio que os
governistas estejam com autoridade política de produzir críticas ao Governo, tendo a oportunidade, aqui no
Parlamento, de votar e determinar que cabe à União
repassar 10% da sua receita para o serviço público de
saúde no País. Certamente, seria um grande avanço.
Não resolveria todos os problemas – o problema da incompetência de gerenciamento e da corrupção, esses
não seriam resolvidos –, mas seria um passo adiante,
desoneraria os Municípios brasileiros, tremendamente sacrificados com os recursos que repassam para
atender à saúde pública no País.
Veja o que diz o Conselho Federal de Medicina:
“O que o Governo tem oferecido como programa é um
programa vazio e sem consistência, onde falta a solução definitiva, e medidas são paliativas e eleitoreiras” –
afirma o presidente do Conselho Federal de Medicina.
E vai adiante: “A prepotência e a falta de sensibilidade
norteiam o Governo Federal”.
Florentino Cardoso afirma: “As sugestões feitas
pelas entidades não foram ouvidas. O Governo anotou
tudo o que dissemos, mas fez tudo à maneira dele, do
jeito que quis.” E vai adiante: “Falta de financiamento,
gestão precária e corrupção na alocação de recurso”.
É o que acabamos de afirmar.
E diz mais: “Para haver médicos em regiões de
difícil acesso ou provimento, há necessidade de salário adequado, mas também de condições de trabalho,
segurança, recursos diagnósticos adequados, oportunidades de educação permanente e estabilidade
profissional.”
Os médicos que atuam nas localidades remotas
do País relatam como é trabalhar onde falta tudo, até
esparadrapo. Esses depoimentos mostram os equívocos das decisões anunciadas de forma intempestiva.
Nós recebemos os prefeitos. Mais de três mil
prefeitos estiveram em Brasília e ainda se encontram
aqui. O grande drama da administração municipal diz
respeito exatamente à oferta de um serviço de saúde
pública de qualidade à população.
É por isso que nós continuamos afirmando: a
saúde do povo é a suprema lei. Deveria ser. No Brasil, não é.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª,
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Senador Alvaro Dias. A má gestão do uso do dinheiro
público é muito danosa à nossa Nação, Senador.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Ataídes, que preside a sessão do Senado neste momento; Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
assomo à tribuna, nesta tarde, para falar do mesmo
tema tratado pelos dois oradores que me precederam,
Senador Humberto Costa e Senador Alvaro Dias: a
questão da saúde.
A Capital Federal está sediando, nesta semana,
a 16ª edição da Marcha dos Prefeitos, e esse evento anual ocorre quando o País observa o movimento
da população que foi às ruas mostrar sua insatisfação nas mais diversas áreas, e foram manifestações
apartidárias.
Esses dois eventos possuem alguns pontos de
intersecção na sua pauta de reivindicações, e, entre
eles, podemos citar a falta de investimentos na saúde
por parte do Governo Federal.
Apenas vou citar um dado – e o Senador Humberto Costa, ainda há pouco, citou estes mesmos dados
que vou colocar agora: em 2000, a União arcava com
cerca de 60% do total de gastos com a saúde do País;
em 2010, dez anos após, esse percentual caiu para
45% – de 60% para 45%. Movimento inverso ocorre
com os Estados e Municípios, que estão sobrecarregados e no sacrifício, saltando de 12% para 15%, e de
20% até 25% das suas receitas com a saúde.
Por isso é que os prefeitos estão cobrando a aprovação de projetos de lei que estabelecem a obrigatoriedade da União de aplicar, nas ações e serviços de
saúde, o mínimo de 10% da receita bruta. O Senador
Humberto Costa começou falando em receita líquida;
não, é receita bruta, 10% da receita bruta. Projeto,
aliás, que poderia ter sido prejudicado pelo partido
do Governo, o PT, caso a oposição não tivesse feito
gestão na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
apresentando um substitutivo de minha autoria, que
acabou sendo aprovado. O texto está pronto para entrar na pauta e ser votado pela Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal, e o Senador Renan Calheiros tem o compromisso de avocar para o Plenário para
nós discutirmos já, aqui no Senado, esse projeto que
destina 10% da receita bruta da União para a saúde.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos
e amigas das redes sociais e que nos acompanham
pelos veículos de comunicação do Senado, o problema da saúde no Brasil tem sido tratado em diversas
frentes. Tem de haver uma mudança de gestão, de
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política pública para encarar essa falta de assistência.
Não se resolve qualquer coisa criando ações de marketing, “dourando a pílula”, que é o que o PT gosta
de fazer semanalmente, ou demonizando uma classe
de trabalhadores e competentes profissionais, como
são os nossos médicos brasileiros.
Mais uma vez, de forma midiática, o Governo Federal não assume suas responsabilidades. Faz um jogo
de cena muito bem ensaiado, mas que não contribui
em nada para a resolução dos problemas no País. Este
Governo, infelizmente, já jogou Estados contra Estados, quando do debate dos royalties do petróleo, das
regras do Fundo de Participação dos Estados (FPE)
ou das novas alíquotas do ICMS e em muitas outras
oportunidades. Apenas cito esse três fatos recentes
acontecidos aqui, no plenário do Senado Federal.
Também já tentou criar animosidade entre aqueles que não concordam com a forma de gestão atual e
parte da população, como se nós, da oposição, também não estivéssemos preocupados com o presente
e o futuro do Brasil. E, agora, de forma extremamente preocupante, joga a população contra os médicos
deste País, como se estes fossem responsáveis pelas
mazelas, pela falta de recursos e de equipamentos em
saúde por todo o Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, leio aqui – e peço a atenção de V. Exªs – um trecho de artigo publicado no site
do Conselho Federal de Medicina e no Jornal Folha
de S.Paulo, ontem, dia 9 de julho de 2013. O texto é
do Professor Titular de Clínica Médica da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo Milton de
Arruda Martins, que, até 2011, foi Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no Ministério da Saúde do Governo Dilma. Então, é um médico
que fazia parte do Governo do PT. Diz o professor, ao
abordar o Programa Mais Médicos, do Governo Federal: “Não há saúde sem médicos, mas também não há
saúde só com médicos. A solução mais adequada é a
criação de carreiras profissionais na saúde, como as
carreiras de promotores e juízes”.
Esse é um ponto que julgo central. Por isso, é
importante votarmos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 34, de 2011, do Senador Vital do
Rêgo, do PMDB da Paraíba, que cria a carreira de
médico do Estado. De acordo com a PEC nº 34, de
2011, os médicos de Estado deverão ser organizados
em carreiras nos âmbitos federal, estadual, distrital e
municipal, nos termos da lei orgânica que dispuser
sobre sua organização e funcionamento. Suas atividades, consideradas essenciais ao funcionamento
do Estado, serão exercidas unicamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). Inclusive, acreditamos
que essa proposta possa ser aperfeiçoada – este é o
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nosso pensamento –, ampliando a carreira de Estados
aos profissionais da saúde.
O Prof. Milton de Arruda Martins mostra ainda
em seu artigo que os próprios médicos, pasmem, não
foram sequer ouvidos na formulação desse programa.
Isso mostra que, como outros, se trata de uma ação
midiática, superficial e pontual. Diz o Prof. Milton de
Arruda Martins:
Não houve, por parte do Governo, consulta, por
exemplo, à Associação Brasileira de Educação
Médica e ao Conselho Federal de Medicina,
que tem a responsabilidade legal de controlar
o exercício da medicina. A preocupação é se,
com isso, ele não corre o risco de se distanciar de entidades e de pessoas que poderiam
colaborar para aperfeiçoar a formação dos
médicos e melhorar sua distribuição.
É o que argumentou o Prof. Milton.
Essa falta de sensibilidade e de humildade, para
não citar ausência de sabedoria, do Governo Federal é
ainda mais contundente em artigo escrito pela cirurgiã
geral do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Rio de
Janeiro, a Drª Juliana Mynssen da Fonseca Cardoso.
Seu texto, Presidente Ataídes, é um desabafo que deveria ser ouvido ou lido pelo Governo. Por isso, leio um
trecho de seu artigo. Diz a Drª Juliana:
Na frente da sala da sutura tinha um paciente
idoso internado. Numa cadeira. Com o soro
pendurado na parede num prego similar aos
que prendemos plantas. Ao seu lado, seu filho. Bem vestido. Com fala pausada, calmo e
educado. Como eu. Como você. Como nós.
Perguntava pela possibilidade de internação
do seu pai numa maca, que estava há mais
de um dia na cadeira. Ia desmaiar. Esperou,
esperou, e toda vez que abria a portinha da sutura ele estava lá. Esperando. Como eu. Como
você. Como nós. Teve um momento que ele
desmoronou. Se ajoelhou no chão, começou
a chorar, olhou para mim e disse “não é para
mim, é para o meu pai, uma maca”. Como eu
faria. Como você. Como nós. E saí, chorei, voltei, briguei e o coloquei numa maca retirada
da ala feminina.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Em
seu relato, a Drª Juliana encerra desta forma – e peço
a atenção de todos:
Srª presidenta, eu sou uma médica de qualidade. Meus pais são médicos de qualidade.
Meus professores são médicos de qualidade.
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Meus amigos de faculdade. Meus colegas de
plantão. O médico brasileiro é de qualidade.
Os seus hospitais é que não são. O seu SUS
é que não tem qualidade. O seu governo é que
não tem qualidade. O dia em que a Srª “presidenta” abrir uma ficha numa UPA, for internada
num Hospital Estadual, pegar um remédio na
fila do SUS e falar que isso é de qualidade, aí
conversaremos.
Continua a Drª Juliana:
Não cuspa na minha cara, não pise no meu
diploma. Não me culpe da sua incompetência.
Somos quase 400 mil, não nos ofenda.
Estou amanhã de plantão, abra uma ficha, eu
te atendo. Não demora, não. Não faltam médicos, mas não garanto que tenha onde sentar.
Afinal, a cadeira é prioridade dos internados.
Hoje, eu chorei de novo.
Encerra a Drª Juliana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a voz das
ruas clamou, entre outras coisas, por mais saúde. Disso
se deveria compreender que são mais investimentos
em saúde, que se trata de uma gestão mais eficiente,
menos burocrática, por mais hospitais públicos, por
melhores equipamentos, por medicamentos, por uma
estrutura, para que os médicos e demais profissionais da saúde possam trabalhar. E é preciso dar as
condições necessárias para que esses mesmos profissionais possam atuar com dignidade no interior do
País. No entanto, o Governo Federal preferiu jogar a
responsabilidade e a culpa do péssimo nível de atendimento em saúde no Brasil naqueles que, certamente,
choram ao ter de escolher, entre seus pacientes, qual
terá uma maca, qual terá uma dose de medicamento, naqueles que, certamente, chorariam se tivessem
tempo para isso, uma vez que a correria num hospital
público é ininterrupta.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Nessa mesma linha, gostaria ainda de citar outro artigo.
Esses textos não são de Parlamentares da oposição.
Não são da classe política. São de profissionais que,
como disse, fazem tudo na medida do possível para
atender a população e que, injustamente, estão sendo menosprezados e criticados pelo Governo Federal
de forma velada.
Cito, assim, lúcido texto de Miguel Srougi, pós-graduado em Urologia pela Universidade de Harvard,
Professor Titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e Presidente do Conselho do Instituto
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Criança é Vida. O artigo foi publicado no jornal Folha
de S.Paulo, em 30 de junho deste ano:
Como cidadão, fiquei deslumbrado com o clamor que varre a nação. Como médico, e ligado
à saúde, mergulhei em esperanças. Contudo,
com a mesma velocidade que esse sentimento
aflorou, fui tomado por uma angústia incontida
ao observar as manifestações oficiais. Anunciou-se solenemente que seriam importados
milhares de médicos estrangeiros e injetados R$7 bilhões em hospitais e unidades de
saúde. Também se propôs a troca de R$4,8
bilhões de dívidas dos hospitais filantrópicos
por atendimento médico e foi anunciada a
criação de 11.400 vagas de graduação em
escolas médicas. Perplexo, gostaria de dizer
que essas propostas são tão surrealistas que
não podem ter sido idealizadas por autoridades sérias, mas sim por marqueteiros afeitos
à empulhação. Piores do que os depredadores soltos pelas ruas, já que destroem vidas
humanas. A medicina exercida condignamente
pressupõe equipes qualificadas, não apenas
com médicos, mas também com enfermeiros,
psicólogos e assistentes sociais. Exige instalações minimamente equipadas, para permitir
diagnósticos e tratamentos mais simples.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O
Prof. Miguel diz ainda:
Não custa lembrar que muitos países desenvolvidos aceitam médicos estrangeiros, contudo nenhum deles atua sem ser aprovado em
exames extremamente rigorosos, que atestam a elevada competência profissional. Igualmente falaciosa é a proposta de incrementar
os recursos para a saúde. Num país como o
Brasil, que gasta apenas 8,7% do seu Orçamento em saúde – muito menos que a Argentina (20,4%) e Colômbia (18,2%) – somente
mal-intencionados poderão acreditar que um
aporte de recursos de 0,7% corrigirá a indecência nacional.
Fecho aspas. É o que diz o médico.
Ontem, estive reunido com dezenas de prefeitos do Pará.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Entre eles, vários prefeitos da região do arquipélago do
Marajó, uma região que possui os mais baixos Índices
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de Desenvolvimento Humano do Brasil. Todos citaram
que apenas altos salários não resolvem o problema. O
que falta é estrutura, é dinheiro que chegue aos Municípios para a compra de equipamentos, de material e
de medicamentos básicos para os hospitais municipais
e para as unidades de saúde. Precisamos é de verba
e que esses recursos possam também ser utilizados
para o custeio da saúde nos Municípios e nos Estados.
Em resumo, não adianta só termos mais médicos
se não tivermos a estrutura adequada para que eles
trabalhem e atendam a população. Da mesma forma,
não adianta termos hospitais modernos sem que tenhamos médicos para atuar nesses prédios.
Porém, o desafio maior não está nos profissionais
e, sim, na estrutura. E isso decorre de uma política que
não prioriza lamentavelmente a saúde.
Veja bem: o Governo Federal não ouviu a voz
das ruas. Aqui, em Brasília, o povo não pôde ir até o
Palácio do Planalto. As barreiras foram montadas aqui,
no Congresso Nacional.
E, de longe, encastelada no Palácio do Planalto,
a Presidenta Dilma não ouviu a multidão.
A falta de sensibilidade da Presidenta Dilma apenas repetiu a prática que o atual Governo adota também em relação aos representantes da população, ao
Congresso Nacional.
Vejam só: anos após anos, debatemos nesta
Casa o Orçamento da União. E, todos os anos, trabalhamos muito para colocar mais verbas para a saúde,
em emendas de bancada e em emendas individuais
dos Parlamentares.
Senador Ataídes, peço a V. Exª que me conceda um tempo a mais, para que eu possa concluir este
pronunciamento de muita importância neste momento
em que vive o nosso País.
São pedidos de recursos para atender a população nos Estados e nos Municípios. E o valor colocado
na peça orçamentária é resultado de estudo, inclusive
em conjunto com equipe do próprio Ministério da Saúde.
Vou fazer aqui, rapidamente, Senador Ataídes,
um levantamento das emendas de bancada feitas de
2010 a 2013, para que os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado possam ver o
desprezo do Governo Federal com a saúde no nosso
País. Refiro-me ao Estado do Pará.
Em 2010, a Bancada do Estado do Pará fez emendas no valor de R$35 milhões para a saúde do nosso
Estado. Foram empenhados R$14,9 milhões e liberados R$2,9 milhões, ou seja, em torno de 8% do que
foi feito de emenda. Para o Fundo Nacional de Saúde,
ainda em 2010, o valor da emenda foi de R$17,5 milhões, para a estruturação de unidades de saúde em
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Castanhal. O valor empenhado foi zero. Efetivamente,
liberaram zero recurso.
Em 2011, houve emendas de R$90 milhões, destinados ao Fundo Nacional de Saúde, para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde
e para a aquisição de equipamentos hospitalares e
de material permanente. O valor empenhado foi zero.
Ao Fundo Nacional de Saúde, ainda em 2011,
foram destinados mais R$45 milhões, para a estruturação de unidades de saúde da Santa Casa de Misericórdia. Valor empenhado: zero!
Em 2012, novamente, R$41 milhões foram destinados ao Fundo Nacional de Saúde, e o valor empenhado foi zero.
Em 2013, valor da emenda: R$50 milhões.
Estruturação das unidades de atenção especializadas em saúde – aquisição de equipamentos para
hospitais de média e alta complexidade.
Valor empenhado: 0.
Fundo Nacional de Saúde, em 2013.
Valor da emenda, R$123,5 milhões.
Estruturação de unidades especializadas de saúde – aquisição de material permanente. Valor empenhado: 0.
Emenda do Fundo Nacional de Saúde.
Valor da emenda, 20 milhões.
Serviço de atenção às unidades de emergência
e urgência – pronto-socorro de Icoaraci.
Valor empenhado: 0.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Então, de 2010 até 2013, de todas essas centenas
de milhões de reais empenhados, transformados em
emendas pela Bancada do Pará, apenas 2,9 milhões
foram efetivamente pagos.
Essa é a atenção que o Governo Federal dá para
a saúde do Brasil nos Estados e nos Municípios.
Finalizo, Sr. Presidente, o pronunciamento de
hoje com as colocações do cardiologista Adib Jatene,
que já foi Ministro da Saúde.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Ele diz, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo,
publicada ontem, dia 9:
Hoje nós temos 201 faculdades de Medicina e
graduamos mais de 18 mil médicos. De 1808
a 1996, criamos 82 faculdades, enquanto de
1996 a 2012 criamos mais de 100. Tem alguma
coisa errada aí [diz o ex-Ministro Adib Jatene].
E agora o governo quer criar mais 11,4 mil
vagas. Não é razoável, é um despropósito. Se
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você criar essas vagas com os defeitos atuais,
vai ser um caos. Uma situação complexa como
essa não se resolve com medidas simples. Se
o Brasil passou de menos de 9 mil formandos
para mais de 18 mil e apesar disso não consegue distribuir os médicos para o interior, não
é o número o problema [disse o ex-ministro].
E ainda o ex-Ministro coloca exatamente isso que
discorremos em nosso pronunciamento e afirma que
os problemas que dificultam a distribuição de médicos
no Brasil são efetivamente – e é isto que a Presidente
Dilma tem que enxergar – as condições para o exercício da Medicina. “Onde não tem hospital, não tem médico”. E, perguntada a razão para a falta de iniciativas
de construção de hospitais em lugares distantes, o Dr.
Adib afirma exatamente que o que o SUS remunera
não cobre os custos.
Eu ainda há pouco perguntava para o Senador
Humberto Costa, como ex-Ministro da Saúde que foi,
há quantos anos a tabela do SUS não é reajustada.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Também sou da opinião do Dr. Adib, de que não existe
problema em trazer médicos estrangeiros, desde que
passem pela prova de revalidação. E, é claro, não é
apenas esse o problema, conforme já falamos. Essa é
apenas uma minúscula ação dentro de uma série de
iniciativas que devem ser adotadas.
A principal iniciativa é que o Governo Federal,
de fato, invista um percentual mínimo de sua receita
em saúde, aumentando todos os anos. Que não deixe
essa responsabilidade apenas com os Estados e os
Municípios. Que cumpra ao menos o orçamento previsto para atender aos Estados e aos Municípios através
das emendas parlamentares. Que garanta, com maior
investimento, as condições mínimas para que os médicos possam trabalhar e exercer a profissão. Que os
nossos médicos, brasileiros, sejam valorizados e que
a carreira seja de Estado.
Por fim, que a saúde, nosso maior bem, seja vista
da forma que merece.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Que as ações nessa área sejam debatidas com quem
entende do assunto, e não com quem entende apenas
de imagem e de marketing.
Que esse desafio nacional de melhorar o atendimento em saúde no Brasil seja feito ao lado dos médicos, do Conselho Federal de Medicina, dos gestores
em saúde, dos representantes desses trabalhadores,
que atendem diretamente à população. Esses, sim,
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merecem ser ouvidos para que o Governo tenha resposta aos gritos das ruas. Só assim um governo pode
ser mais técnico e sério. Só assim: com mais ação e
com menos ilusão midiática.
Era o que eu tinha a dizer e agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Parabenizo V. Exª pelo belo pronunciamento, Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra a Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Benedito de Lira, em permuta feita com
o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com
o Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza, com a palavra.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aqueles
que nos visitam na tarde de hoje, sejam bem-vindos
ao plenário do Senado Federal!
Sr. Presidente, nas três últimas semanas, motivado pelo clamor das ruas, o Senado Federal votou
uma lista extensa de projetos tidos como pauta positiva
para a sociedade brasileira. Votamos crime hediondo
para corrupção passiva e ativa, colocamos no rol de
responsabilidade civil as empresas que venham a ter
participação no desvio de recursos públicos. Votamos
uma série de projetos que são importantes para o
povo brasileiro.
Não há como negar nem deixar de lamentar que,
há muito, quanto à tramitação de várias matérias, esta
Casa vinha demorando demasiadamente para concluir
o processo legislativo, ou seja, para votar temas de
grande relevância para o País.
No último mês, muito disso mudou, e temas considerados importantes tiveram sua tramitação, na Casa,
agilizada. Muito do que foi aprovado no período merece aplauso de toda a sociedade brasileira. Porém,
é forçoso reconhecer que o bom funcionamento do
Legislativo requer responsabilidade, maturidade e a
rejeição do açodamento. Não podemos correr o risco
de produzir leis que precisem ser revistas em breve.
Não há como negar, Sr. Presidente, no entanto,
que alguns temas devem ser celebrados, pois viviam
absoluta letargia, e o movimento das ruas os trouxe
para a agenda legislativa do Congresso Nacional. Refiro-me, por exemplo, ao fim do voto secreto no Parlamento, matéria tão demandada pela sociedade e que
o Senado viu avançar nessas semanas. Ainda não foi
votada no plenário do Senado, mas já foram votados
na Comissão de Constituição e Justiça os votos secretos previstos na Constituição e já quebrado o interstí-
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cio aqui no plenário, por requerimento, e aprovado o
calendário especial.
Tenho, inclusive, a honra de ser o Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013, de
autoria do nobre Senador Paulo Paim, que extingue
plenamente o voto secreto no Parlamento. A matéria
aguarda apenas a votação no plenário do Senado,
como já afirmei.
Tenho a honra também, Sr. Presidente, de ser
o Relator do Projeto de Resolução no 8, de 2013, de
autoria do Senador Pedro Taques, que acaba com o
voto secreto nas eleições do Senado Federal, tanto
para as eleições da Mesa quanto para as escolhas
dos presidentes e membros das mesas das comissões.
Informo a todos que o meu parecer é favorável,
já foi entregue à CCJ, e a matéria se encontra pronta
para votação naquela Comissão.
Atendendo às manifestações, o Congresso Nacional também aprovou a destinação exclusiva dos
royalties do pré-sal para a educação, em 75%, e para
a saúde, em 25%. É outro avanço significativo para o
futuro do Brasil.
Ainda na área da saúde, teremos em breve a
possibilidade de debater e deliberar sobre a MP no
621, que lançou o programa Mais Médicos. Eu próprio tenho sugestões para aprimorar o texto enviado
ao Congresso Nacional, como, por exemplo, majorarmos os valores pagos para as equipes do PSF, que é
o Programa Saúde da Família, hoje em torno de R$9
mil por equipe, cujo custo para o Município chega, em
alguns casos, a R$30 mil, dado o elevado salário que
se tem que pagar a um médico no interior deste País.
Na mesma linha, Sr. Presidente, Senador Ataídes, de atender à onda de protestos ocorridos em todo
o País – lembrando que as primeiras reivindicações
foram exatamente a luta contra o reajuste das tarifas
de ônibus em algumas capitais, como São Paulo, Rio
de Janeiro, entre outras –, o Senado Federal, liderado
pelo Presidente Renan Calheiros, apresentou o Projeto de Lei do Senado no 248, de 2013, que institui o
passe livre estudantil.
Sras e Srs. Senadores, há cerca de um mês, diante da péssima qualidade dos serviços de transporte
coletivo ofertados nos grandes centros do País, a população, afetada pelos reajustes, de forma justa, não
aceitou pagar mais por uma prestação de serviço tão
desqualificada e foi às ruas protestar. O que se viu, em
seguida, foi o reposicionamento dos gestores estaduais
e municipais envolvidos com a elevação das tarifas. Na
prática, os preços não foram majorados. Aqueles que
já haviam sido majorados tiveram que recuar.
Ainda assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, analisando a motivação das primeiras reivindi-
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cações, o Presidente desta Casa atentou para o fato
de que, dentro dos usuários frequentes de transporte coletivo urbano, na sistemática atual, o segmento
menos assistido corresponde exatamente aos nossos
estudantes. Tanto pelo fato de que, em geral, os estudantes não possuem renda própria quanto por ser
efetivamente uma parcela de usuários que não goza
de benefícios específicos para a sua locomoção, como
é o caso dos trabalhadores que têm o custo do transporte bancado pelas empresas, ou os idosos, ou os
deficientes, ou até os policiais, que têm seu custo de
transporte pago justamente pela sociedade, ou o caso
dos senhores, quando, na atividade do serviço, prestadores de serviço da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, não pagam transporte coletivo. Sendo
assim, concebido sob a forma de passe livre, o benefício instituído pelo Projeto de Lei do Senado (PLS)
n° 248, de 2013, pretende assegurar aos estudantes
brasileiros a gratuidade nos sistemas locais de transporte público coletivo.
O problema é que tal como formulado, o projeto
pressupõe que sempre haverá, no local onde residam
e estudem os alunos, serviços ou linhas regulares de
transporte público capazes de atender às necessidades de deslocamento dos beneficiários.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, não é o que
ocorre em cidades abaixo de determinado porte, ou
seja, nos pequenos e médios Municípios brasileiros,
porque a maioria dos Municípios brasileiros não têm
transporte coletivo organizado. O perfil das viagens
internas da população muitas vezes não justifica a implantação de um sistema de transporte coletivo. Isso
não significa, Senador Clésio Andrade, V. Exª que é
de um Estado que tem mais de 800 Municípios, todavia, que a distribuição das atividades urbanas e as
distâncias envolvidas não exijam a utilização de meios
motorizados de transporte, inclusive nos deslocamentos realizados pelos estudantes entre casa e escola.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Assim, para que o benefício de que trata o PLS nº
248/2013 possa alcançar todos os estudantes brasileiros, independentemente do porte da cidade em que
vivem e da existência de serviço regular de transporte
coletivo em operação no local, apresentei uma emenda
ao projeto que trata do programa Passe Livre Estudantil,
para que seja garantida a oferta de transporte escolar
gratuito como alternativa ao passe livre propriamente
dito, quando existe um sistema de transporte público
coletivo à disposição dos beneficiários.
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Hoje, o Governo Federal cobre, na média nacional, apenas 10% do transporte escolar rural e praticamente nada no urbano.
Segundo o último censo, 15%, cerca de 7,5 milhões de alunos da rede pública utilizam o transporte
escolar...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
representando um gasto violento para os Estados e,
sobretudo, para os Municípios brasileiros.
E, no momento em que corretamente defendemos o passe livre estudantil em cidades que possuem
transporte coletivo regular, utilizando recursos provenientes dos royalties do pré-sal – é uma das sugestões
colocadas para ser fonte de financiamento –, nada
mais justo do que estabelecer tal benefício a todos os
estudantes brasileiros localizados em todo o Território
nacional, nas cinco regiões deste País.
Desta forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros prefeitos brasileiros, peço a atenção do
Relator, Senador Vital do Rêgo, do PLS nº 248/2013,
e, sobretudo, de todos os meus pares aqui no Senado
Federal, lembrando que todos nós conhecemos a realidade, Senador Walter Pinheiro, do transporte escolar
no interior do País, para que juntos possamos aprovar
esta emenda que, efetivamente, promove a educação
em todos os Municípios brasileiros.
Se assim não o fizermos, estaremos privilegiando, Sr. Presidente, Senador Ataídes, tão somente as
grandes e médias cidades deste País, que são as cidades que têm maior poder financeiro, maior poder
econômico, em detrimento dos pequenos e médios
Municípios, mais uma vez, que ficam, muitas vezes,
com a grande carga da responsabilidade de dar uma
resposta direta ao cidadão...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
na prestação de serviços.
Sr. Presidente, fazendo este apelo geral aos meus
pares aqui no Senado Federal e a todos aqueles que
militam pela causa municipalista, requeiro atenção
especial a esta emenda ao PLS 248, que é a emenda para levarmos a todos os Municípios brasileiros o
passe livre estudantil, na forma de transporte escolar.
Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª e quero dizer, nobre
Senador, que a extinção do voto secreto neste Parlamento, projeto de autoria do nosso querido Senador
Pedro Taques, com relatoria de V. Exª, é uma questão
sine qua non para o País. Este Congresso realmente
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tem que ser exemplo em transparência para o nosso
povo. Parabéns!
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Simon. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia, em permuta com o Senador Jorge Viana. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco. PV – RN) – Sr. Presidente, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Paulo Davim. Perfeito.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, se V. Exª
me permitir, em função dos acontecimentos divulgados
pela mídia, da espionagem praticada pelos Estados
Unidos, meu partido, o Partido Verde, publicou uma
nota, e eu gostaria, se possível, de promover a leitura
deste manifesto, manifesto do Partido Verde.
Passo à leitura:
A Bancada do Partido Verde vem manifestar
seu repúdio às recentes denúncias de que os
Estados Unidos estariam promovendo espionagem de cidadãos brasileiros. Se procedente tal
fato, os Estados Unidos estariam se nivelando
a governos de tiranos – aqueles que não respeitam o direito fundamental à privacidade. A
espionagem não se justifica sobre país algum,
e muito menos sobre cidadãos brasileiros. A
ser verdade que os Estados Unidos praticaram tais métodos, nossa soberania estaria
sendo agredida de forma violenta, de caráter
inusitado. Entendemos que atos como estes
não se justificam jamais. Nenhum país tem o
direito de invadir a privacidade das pessoas.
O artigo 5º da nossa Constituição, cláusula
pétrea, deixa bem claro que a privacidade é
um bem inalienável, um princípio da democracia. um princípio da democracia. Ocorre
que, exatamente o país que historicamente
se apresenta ao mundo como defensor dos
direitos individuais, estaria lançando ao lixo
tal princípio.
Igualmente, é lamentável que nações poderosas se humilhem e, docilmente, aceitem ser
espionadas por outra nação. E, além de não
reclamarem da invasão na vida dos seus cidadãos, aceitam, servilmente, atuarem como
cães de guarda, tentando prender a pessoa
que denunciou (...) que quebram convenções
internacionais e agridem princípios básicos da
diplomacia: alguns países vetaram o espaço
aéreo ao avião do presidente da Bolívia, Evo
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Morales em seus territórios, colocando em
risco a vida de todos que viajavam na aeronave, e a Áustria estabeleceu como condição
para o pouso e abastecimento a exigência de
vasculhá-la em busca do fugitivo. A violência
aqui não foi somente contra Evo Morales, mas
contra uma nação, contra um continente e contra o povo sul-americano.
Essa, Sr. Presidente, é a nota do Partido Verde.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Sr. Presidente, acabou de ocorrer, no gabinete
da Presidência, uma reunião dos Líderes, na Câmara
e no Senado, de todos os partidos, para uma tomada
de posição e decisão que reputo da maior importância
para, eu diria, o fortalecimento do Poder Legislativo e
o correto desempenho, por parte da Câmara, do Senado e do Congresso, de suas funções.
Há um consenso de que o processo legislativo se
encerra na apreciação dos vetos, que são um direito
legítimo do Poder Executivo, como o Poder Legislativo
tem o direito legítimo de apreciar o veto e aí encerrar
o processo legislativo, nas relações entre os Poderes
Executivo e Legislativo. Ocorre que existem mais de 3
mil vetos sem apreciação. Mais do que sem apreciação, sem uma definição de procedimento, de como se
vai apreciar esse volume acumulado de anos de vetos
apostos a decisões do Congresso, e como é que o
Congresso vai se comportar diante desse fato. Houve
uma tomada de posição e uma definição.
A Câmara dos Deputados havia, por projeto de
resolução, votado, por unanimidade, na Mesa da Câmara, decidido o seguinte procedimento: vetos apostos
pela Presidente da República e publicados no Diário
Oficial, se não forem apreciados em 30 dias, a partir
da publicação no Diário Oficial, provocarão a obstrução
natural da pauta do Congresso, por decorrência natural.
O Congresso tem a função precípua de apreciar
vetos e votar o Orçamento e a LDO. A Câmara havia
feito essa definição e a remeteu para o Senado. Eu, por
duas vezes, solicitei ao Presidente Renan uma definição
desse assunto por parte da Mesa do Senado. S. Exª
teve a oportunidade de dizer que já havia designado
um relator, o Senador Jorge Viana, para apresentar,
na reunião da Mesa do Senado, manifestação e parecer sobre este projeto de resolução, e ficou definido
na reunião que o Senado, pelo seu Relator, Senador
Jorge Viana, adotará posição semelhante, com procedimento semelhante, acorde com a Câmara, para ser
votado, em reunião do Congresso amanhã, o projeto
de resolução que instituirá este procedimento, que tem
uma componente importante: na medida em que os
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vetos publicados não sejam apreciados em 30 dias, a
pauta do Congresso fica obstruída.
Poder-se-á dizer: “Bom, fica obstruída até novembro, dezembro, quando se impõe a votação da LDO ou
do Orçamento. E, ao longo desse tempo todo, os vetos
não seriam apreciados”. Não, porque – quero deixar
público – foi tomada uma posição conjunta dos Líderes na Câmara e no Senado – na Câmara já tomada
e no Senado espero que também – de, se os vetos
não forem apreciados, não indicar nenhum membro
a compor as comissões especiais que apreciarão as
medidas provisórias remetidas pelo Poder Executivo
para apreciação na Câmara e no Senado.
A obstrução se fará, então, desta forma: na medida
em que não existam comissões especiais compostas,
as medidas provisórias, do ponto de vista de eficácia,
deixarão de existir, porque não haverá comissão especial para recebê-las, nem apreciá-las, nem relatá-las,
nem submetê-las a voto. Elas vão caducar. Elas vão
chegar e vão caducar.
Esta é uma medida importante tomada por iniciativa dos Presidentes da Câmara e do Senado, definida
agora por consenso entre todos os Líderes, ouvido os
Presidentes da Câmara e do Senado.
É uma decisão importantíssima, que recupera
para o Poder Legislativo um bom pedaço, uma boa
fatia de suas prerrogativas.
E eu gostaria inclusive de, dito isso, ouvir – o que
solicito – a manifestação do Presidente Renan, que
conduziu, no seu gabinete, todas as tratativas, esteve
acorde com o que acabei de relatar e que colocará para
o Plenário a decisão que acabamos de tomar e que
é decisão conjunta de Câmara e Senado em defesa
das prerrogativas do Congresso, que com esse gesto,
passa, com certeza absoluta, a desempenhar muito
melhor e com muito mais autonomia suas prerrogativas.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José
Agripino.
Os Líderes partidários acabaram de fazer um
acordo compondo uma agenda que será apreciada
até o final desta semana. Portanto, eu queria fazer um
apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa, que venham ao plenário. É muito importante. Nós vamos ter pelo menos quatro ou cinco
votações nominais.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor anunciou a Ordem do Dia, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ainda não. Ainda não, mas concedo a
palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É que eu gostaria
de pedir... Hoje pela manhã, na CCJ, nós aprovamos,
por unanimidade, a PEC nº 122, que estou chamando
de PEC dos Médicos, que é a PEC que observa e permite a compatibilidade para que médicos das Forças
Armadas possam ocupar outros serviços, desde que
haja compatibilidade de horário e prevalência do vínculo militar. E eu gostaria de pedir que nós a colocássemos em votação. Inclusive já estou com o relatório
de plenário pronto, e gostaria de pedir isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, Líder do Governo...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, primeiro, quero parabenizar V. Exª, Sr.
Presidente, e os Líderes, tanto da Câmara quanto do
Senado, por uma demonstração de espírito público,
de responsabilidade para com o País, ao buscarmos
um entendimento que estabeleça a segurança fiscal,
econômica e jurídica do nosso País diante do desafio
que se pôs, de quase 3.500 vetos que aguardavam a
deliberação do Congresso. Conseguimos, com esse
entendimento, estabelecer um caminho que esperamos ver materializado no dia de amanhã, na sessão
do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional passará a deliberar os
vetos editados a partir do dia 1º de julho, de acordo
com o estabelecido nesta resolução, que deverá ser
aprovada pelo Senado no dia de amanhã e referendada, obviamente, pela Mesa do Congresso Nacional.
Mas quero aqui dizer do nosso reconhecimento, do espírito público, da responsabilidade, porque
nós tínhamos, neste universo de 3.500 vetos, vetos
extremamente polêmicos, que colocavam em risco a
estabilidade econômica de nosso País e que, graças
a esse encaminhamento, mostram um novo caminho
que serena, que estabelece um caminho absolutamente virtuoso, para que nós possamos continuar o
nosso trabalho.
Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento, Presidente, esperando que amanhã isto se materialize pelo
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entendimento de todos os Srs. Senadores e Senadoras
do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra pela ordem ao Senador
Rodrigo Rollemberg; em seguida, ao Senador Jarbas
Vasconcelos; em seguida, ao Senador José Pimentel.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
manifestar o meu apoio à solicitação do Senador Eduardo Lopes. Essa proposta de emenda à Constituição foi
aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça,
por unanimidade, e parece-me que é um tema que não
tem dificuldade alguma. A 122, de autoria do Senador
Marcelo Crivella. Portanto, a nossa opinião é que ela
deve também entrar na pauta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo Partido dos
Trabalhadores também, a oposição é favorável. Portanto, há entendimento da nossa parte para votação
também dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não
quero comungar com o discurso de êxito, que acabou
de pronunciar o Líder do Governo, o nobre Senador
Eduardo Braga.
Nós vamos terminar o primeiro período da sessão legislativa, deste ano, sem votar a PEC 18/2013,
a chamada “PEC dos Mensaleiros”. A matéria não foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
porque não quis o seu Presidente nem o relator da
matéria. Apesar desse clima de euforia, de que está
se votando matérias importantes dentro da agenda
positiva do Senado, a “PEC dos Mensaleiros” não será
votada neste semestre.
A PEC acaba com a celeuma criada entre o
Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal
em torno da competência para se cassar mandato de
Deputado ou Senador condenado por crime contra a
Administração Pública ou por improbidade administrativa, porque prevê a perda automática do mandato
de qualquer parlamentar condenado pelo Supremo,
nessas duas hipóteses.
Eu lamento profundamente que cheguemos ao
término dos nossos trabalhos no primeiro semestre
sem que a PEC 18/2013, tenha obtido, sequer, relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Em respei-
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to ao processo legislativo sei que é necessário que a
matéria seja apreciada e votada, antes, na Comissão,
para depois constar na ordem do dia do Plenário, mas
isso não foi feito.
Quero deixar registrado meu protesto, a minha
indignação em relação ao desprezo, ao tratamento
que foi dado a essa matéria, talvez por ser de minha
autoria. Eu levanto a minha voz contra essa postura.
Gostaria de reforçar que não comungo com essa euforia, com essa falsa sensação de “dever cumprido”,
de que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, com espírito público, pois não é verdade. A verdade é que a “PEC dos Mensaleiros” não foi incluída
na pauta de prioridades do Senado Federal, porque
talvez haja pessoas que não têm interesse que essa
matéria seja aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros, quero parabenizar a forma como V. Exª tem
conduzido os trabalhos, tanto do Senado Federal como
do Congresso Nacional.
No que diz respeito ao Congresso Nacional, Sr.
Presidente, nós vamos precisar de um grande esforço
de todos os Líderes, da Câmara e do Senado Federal,
para que possamos votar, além da resolução que trata do novo rito dos vetos, também a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Como todos nós sabemos, não haverá recesso sem a votação da LDO. Até o dia 17, nós
precisamos criar, Sr. Presidente, as condições políticas
para votar a LDO.
É bom registrar que, há sessenta dias, setores
da Câmara Federal implementam uma greve para que
não se vote nada na CMO. Exatamente por isso, na
data de hoje, 10 de julho, o parecer preliminar ainda
não foi apreciado. Após o parecer preliminar, ainda
teremos as emendas. Teremos também a votação
deste parecer na CMO e, em seguida, a reunião do
Congresso Nacional.
É bom registrar que as informações que temos
recebido da Câmara Federal são de que, a partir de
segunda-feira, dia 15 de julho, basicamente, o Plenário da Câmara não terá números para deliberar. Aqui
no Senado Federal, com a liderança de V. Exª, com a
liderança dos partidos políticos, temos um ambiente
mais favorável a ter quórum.
Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que, na
pauta de amanhã, além de constar a resolução, constasse também o PLN da LDO para 2014.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queríamos comunicar à Casa, antes da Ordem do Dia, que, em reunião com os Líderes
das duas Casas do Congresso Nacional, foi feito um
acordo de procedimento, segundo o qual nós votaríamos amanhã, na reunião da Mesa do Senado Federal, a resolução que tranca a pauta, a resolução que,
a partir da publicação, tranca a pauta e obrigará, na
prática, a apreciação de todos os vetos em 30 dias. E
foi dada uma nota no seguinte sentido:
Em reunião com os Líderes partidários da Câmara e do Senado, a respeito da deliberação
acerca de vetos, ficou acertado o seguinte
procedimento:
1º – A Mesa do Senado apreciará amanhã,
quinta-feira, a proposta da Câmara dos Deputados de projeto de resolução do Congresso Nacional regulamentando a apreciação de vetos;
2º – Essa proposta prevê que o prazo para
deliberação dos vetos passará a ser contado
a partir da sua publicação na imprensa oficial,
e, uma vez superados os 30 dias, a pauta do
Congresso Nacional será trancada para qualquer deliberação;
3º – Aprovado pela Mesa, o projeto de resolução do Congresso Nacional será pautado para
deliberação pelos Deputados e Senadores no
mesmo dia, quinta-feira, e seus efeitos serão
aplicados a todos os vetos publicados a partir
de 1º de julho deste ano;
4º – A apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do Congresso Nacional a serem convocadas preferencialmente para terça-feira de
cada mês...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora
do microfone.) – A terceira terça-feira de cada mês.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...para a terceira terça-feira de cada mês.
E, ao término da reunião, essa nota foi aprovada
pela unanimidade de todos os presentes, ou seja, de
todos os Líderes partidários.
E quero comunicar à Casa também que nós combinamos com os Líderes do Senado um procedimento
para apreciarmos alguns projetos que estão contidos
na agenda do Senado: a PEC de iniciativa popular, que
foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça;
nós vamos aprovar um calendário especial para o Plano Nacional de Educação, que foi também o que ficou
combinado; a proposta de combate à tortura; a organização criminosa, projeto que também foi aprovado
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; a
regulamentação do empregado doméstico; a conclusão
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da votação do projeto do Ecad, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e voltou para tramitar
terminativamente aqui no Senado Federal. E vamos
concluir, além dos três empréstimos que estão sobre
a mesa, a votação que iniciamos ontem dos suplentes. Porque ontem nós apreciamos o substitutivo, que
foi derrubado por não ter alcançado 49 votos. Como
as matérias estavam tramitando conjuntamente, nós
vamos hoje concluir a votação. E o acordo que nós
fizemos com os Líderes partidários foi exatamente o
acordo com esse encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi exatamente isso
que ficou combinado com os Líderes. V. Exª foi, como
sempre, fiel aos entendimentos decorrentes da reunião.
Eu gostaria apenas de sugerir a V. Exª, ao momento em que peço, que, como há três pedidos de
empréstimo sobre a mesa – são matérias pacíficas, e
é importante serem votadas antes do recesso –, V. Exª
iniciasse a Ordem do Dia pela votação desses três empréstimos, que são votações simbólicas, para as quais
eu pediria o acordo dos Líderes presentes no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos exatamente isso que V. Exª
sugere, Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Em aditamento à colocação
feita pelo Líder Agripino, mais uma vez reafirmando que
o compromisso é exatamente este apresentado por V.
Exª, eu indago se amanhã pela manhã teremos sessão
extraordinária deliberativa no plenário do Senado, se V.
Exª já definiu, para que possamos comunicar aos Srs.
Senadores – se esta for a decisão da Mesa – e para
podermos fazer frente a todo esse calendário e a toda
essa pauta estabelecida por V. Exª, sob pena de não
conseguirmos cumprir a pauta apresentada por V. Exª
aos Líderes, que foi aprovada pela unanimidade destes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queremos agradecer ao Senador
Eduardo Braga pela lembrança da convocação que
todos nós combinamos, decidimos, no acordo dos Líderes partidários.
Fica, portanto, convocado o Senado Federal para,
amanhã, às 10 horas, fazermos uma sessão extraordinária.
Às 11 horas, haverá uma reunião da Mesa Diretora do Senado Federal, com o objetivo de deliberar-
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mos sobre o projeto de resolução, e, às 13h, sessão
do Congresso Nacional para apreciação do projeto de
resolução e outros projetos.
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras
dependências da Casa que venham, por favor, ao
plenário. Nós vamos ter, pelo menos, cinco votações
importantes.
Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Senador
Jayme Campos, por ter colaborado muito para que ontem nós pudéssemos chegar ao final daquela sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2013
(nº 3.546/2012, na Casa de origem, do Deputado Ivan
Valente), que altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, para garantir acesso público a dados e informações empregados em análise de revisão de tarifa de
remuneração de serviço de transporte público coletivo.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 2013, vai às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu da Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2013
(nº 2.791/2011, na Casa de origem, do Deputado Weverton Rocha e outros), que altera a Lei nº 12.505, de
11 de outubro de 2011, que “concede anistia aos po-
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liciais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas,
da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais,
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do
Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina,
de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios”,
para acrescentar os Estados de Goiás, do Maranhão,
da Paraíba e do Piauí.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 51,
de 2013, vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ordem do Dia.
Antes de começarmos a Ordem do Dia, nós vamos ler os projetos de requerimento de urgência para
a Operação do Rio Grande do Norte, de empréstimo;
para a Operação do Estado de Goiás – Programa de
Modernização da Administração Fazendária do Estado
de Goiás; para a conclusão do projeto do Ecad, cuja
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urgência já foi lida, será apenas votado; para urgência
da regulamentação do trabalho doméstico; para votação
do Projeto de Lei nº 11, da Câmara, de prevenção de
combate à tortura – já foi lido, falta apenas ser apreciado; e o requerimento de urgência...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...para as organizações criminosas, que
será também votado hoje conforme combinado com
os Líderes partidários.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu tenho em mãos aqui o requerimento que
pede a inclusão da PEC nº 122 no regime especial –
inclusive, o senhor ouviu aí a manifestação do Líder
Wellington Dias, a manifestação também de outros
Senadores. É uma PEC que não tem dificuldade, a
votação foi unânime lá na CCJ, e é importante, porque tanto se fala na questão dos médicos, de trazer
médicos, substituição de médicos, e nós temos, nas
Forças Armadas, médicos especializados, médicos que
podem diminuir o déficit da Medicina no País.
Então, estou com o requerimento aqui para apresentar e já há aqui, eu creio, uma concordância dos
Líderes em votar essa PEC, a PEC nº 122.
Nós aguardamos a remessa do requerimento de
V. Exª e um último requerimento, que é o requerimento
que propõe um calendário especial para a Proposta
de Emenda à Constituição nº 3, tendo como primeiro
signatário o Senador Rodrigo Rollemberg, que amplia
os projetos de iniciativas populares.
Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka
e, em seguida, ao Senador Humberto Costa.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, V. Exª
disse assim: “urgência do trabalho médico.” Eu não
entendi. É a PEC nº 122? Eu tive até a oportunidade
de, da tribuna, defender a PEC nº 122. Presidente Renan, são médicos... Na verdade, é a chamada área de
saúde do Exército, é a carreira de saúde do Exército.
Não são só médicos, mas bioquímicos, médicos veterinários, dentistas. Esses médicos, Sr. Presidente,
não podem ter outro vínculo de trabalho nem mesmo
depois de aposentados.
No meu Estado, esses médicos militares ou da
Marinha fazem um importante trabalho atendendo aos
ribeirinhos no Rio Paraguai, naquela região. São médicos que têm uma experiência muito grande e que, se
puderem ter outro vínculo, eles terão. Inclusive, eles
podem fazer a diferença. A nossa Constituição proíbe
isso, mas a PEC daria abertura para um vínculo de
trabalho.
Então, é uma PEC que tem unanimidade, pelo
menos hoje, na Comissão de Constituição e Justiça.
Faço um apelo a V. Exª para que possamos votá-la.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa e, em seguida, V. Exª.
Senador Waldemir Moka, só para informá-lo, nós
ainda não recebemos o requerimento cuja votação foi
sugerida pelo Senador Eduardo Lopes.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Presidente, eu quero, antes de
mais nada, dizer que não tenho uma posição sobre a
proposta dessa PEC. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: nós temos aí a PEC que cria a
carreira do médico, uma carreira do médico em termos
nacionais, enfim. Eu defendo a carreira do médico, mas
em outro modelo. É por isso que estou querendo que
nós nos sentemos para discutir.
Agora, há uma incompatibilidade entre a PEC
que trata da possibilidade de o militar ter outro vínculo – não estou dizendo que sou contra, não – e essa
carreira de médico do Estado. Eu acho que tem de
haver um entendimento, talvez nomear uma pequena
comissão para discutir isso, porque pode ser que uma
coisa anule a outra.
Na proposta do Senador Vital do Rêgo só é possível um único emprego. A outra possibilidade de atividade, fora o emprego de médico, é para lecionar.
Então, elas vão conflitar.
Assim, eu pediria ao Senador Eduardo Lopes
para que, junto com o Senador Vital do Rêgo, V. Exª, o
Senador Paulo Davim e outros, nós nos sentássemos
para ver se conseguimos chegar a um denominador
comum sob pena de aprovarmos aqui coisas que são
antagônicas. Temos que ter calma e cuidado com isso,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para pedir a V.
Exª – eu já pedi na sessão de anteontem e de ontem...
Eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª... Presidente,
eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª.
Encontra-se também como um dos itens extrapauta, indo na sequência do que solicitou o Senador
Agripino com relação aos empréstimos, a autorização
à União para contratar operação financeira com a República do Congo no valor equivalente a 352 milhões.
Apenas em aditamento ao que disse o Senador
Eduardo Lopes, no que foi secundado pelo Senador
Moka, na Amazônia, os médicos militares também têm
uma grande oportunidade a partir desta PEC. Portanto, creio que a preocupação do Senador Humberto
Costa é pertinente, mas penso que nós deveríamos
buscar, seja na PEC da carreira dos médicos, seja
na PEC defendida pelo Senador Eduardo Lopes, a
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autorização para que possamos usar esse recurso
humano, esse material humano que está à disposição na Amazônia, que está à disposição na fronteira
brasileira, para que também atenda brasileiros que
precisam de médicos.
Portanto, apoio a questão da PEC apresentada
pelo Senador Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a todos e queríamos informar à Casa que combinamos com o Senador Eduardo Lopes o seguinte procedimento: vamos
votar a PEC que amplia a iniciativa popular para efeito
de projetos de lei e essa PEC que trata dos médicos
nós apreciaremos apenas quando voltarmos do recesso, no segundo semestre. Desse modo não haverá prejuízo.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan, desculpe-me, mas olhe do que trata a PEC. Hoje, o médico militar não é um médico da área de saúde, bioquímica.
Ele só tem uma proibição porque a Constituição veda
àquele que é das Forças Armadas ter um segundo
contrato de trabalho. Esse médico militar jamais fará
parte da chamada carreira médica. Ele já é médico do
Exército. Só vamos permitir que ele possa ser contratado depois de aposentado em uma prefeitura. Ora, com
a carência de médicos que nós temos, por que não?
Eu não consigo entender qual a dificuldade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Moka, exatamente… Esses
argumentos que V. Exª elenca são argumentos insubstituíveis para que nós deixemos essa matéria para
outra apreciação, num outro momento, numa nova
oportunidade.
Vou conceder a palavra, pela ordem, ao Senador Paulo Paim. Em seguida, nós vamos começar a
Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu queria…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes, Senador Paulo Paim…
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Serei
muito rápido, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes, porém, de conceder a palavra
a V. Exª, eu queria destacar aqui, registrar, com muita
satisfação, a visita que nós recebemos do nosso querido amigo Senador Valter Pereira, que está abraçando
a todos. É uma honra muito grande, Valter, tê-lo aqui
novamente entre nós.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na última quarta-feira, deu-
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-se aqui um impasse, no fim da noite, em relação ao
projeto dos Correios. Eu acabei fazendo uma proposta
de encaminhamento; houve a concordância de todos
os Líderes e, naturalmente, de V. Exª, que a matéria
seria votada no dia de hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O apelo
que eu faço a V. Exª é que o acordo e a palavra dada
pelos Líderes, por V. Exª e por mim… Que a gente vote
a matéria hoje, com acordo ou sem acordo. Este é o
apelo que eu faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que nós
assumimos um compromisso no sentido de que hoje
nós deliberaríamos sobre essa matéria. E esse compromisso nós vamos levar adiante. Hoje nós vamos
deliberar sobre essa matéria. Fique absolutamente
tranquilo, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone) – Obrigado e agradeço aos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos, mais uma vez, a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2013
Projeto de Resolução nº 53, de 2013, (apresentado como conclusão do Parecer nº 671, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
que teve como Relator o Senador Jayme Campos), que autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito externo,
com a garantia da União, com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$360 milhões.
Eu registro, com satisfação, a presença, entre
nós, da Governadora Rosalba Ciarlini, nossa querida
Governadora, ex-Senadora, grande amiga da Casa.
Discussão do projeto.
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicada na
forma regimental.
É lido o seguinte:
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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.
Passamos à votação da redação final.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, antes
de tudo, registrar a presença, entre nós, da Governadora Rosalba, ex-Senadora, como V. Exª sabe, que vem
aqui assistir à votação de um empréstimo que, para o
Rio Grande do Norte, é fundamental.
Eu gostaria de dizer à Casa que esse empréstimo tem características diferentes. É um empréstimo
vultoso, de mais de US$300 milhões, concedido pelo
Banco Mundial, produto de tratativas que demoraram mais de dois anos e encerra um projeto que foi,
pelo Banco Mundial, entendido como modelo para a
região e para o País, porque esse projeto, ou esse
empréstimo vai financiar um modelo de crescimento
autossustentável.
É um modelo de crescimento em função de investimentos em trunfos da economia do Estado, na
provisão de infraestrutura em educação, em saúde,
na preparação do ambiente físico e pessoal e humano
para que as vocações do meu Estado se viabilizem em
matéria de emprego e renda para as pessoas.
De modo que eu quero aqui cumprimentar a Governadora pela elaboração do projeto, pela luta para
vencer todas as etapas dentro do Banco Mundial, no
Governo Federal, e por ter agora o seu esforço coroado pela nossa intenção de, em caráter prioritário, pela
boa vontade de V. Exª, colocar a matéria em pauta e
vê-la aprovada.
Eu, como potiguar, estou muito feliz pelo fato de
ter, neste momento, estabelecido um marco para a volta ao crescimento de oportunidades no nosso Estado,
no nosso Rio Grande do Norte.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, é só para...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª e, mais uma vez,
registramos a presença honrosa, entre nós, da Governadora Rosalba Ciarlini.
Votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
só para também parabenizar a Governadora Rosalba, todos os Líderes e também os Senadores do Rio
Grande do Norte, que, prontamente, trabalharam para
a aprovação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2013
Projeto de Resolução nº 54, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 672,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, que teve como Relator ad hoc o Senador
Valdir Raupp), que autoriza o Estado de Goiás
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, no valor de até US$11.577
milhões, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Discussão do projeto, em turno único.
Senadora Lúcia Vânia.
Não havendo quem queria discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final.
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, eu gostaria de agradecer a V. Exª a presteza com que colocou esse projeto em votação.
Quero aqui também reafirmar os meus agradecimentos ao Senador Lindberg, à Senadora Ana Amélia,
que presidiu a reunião hoje, e ao Senador Valdir Raupp, que foi o Relator.
Agradeço também ao Ministro da Fazenda, que
possibilitou esse empréstimo, e não apenas esse, mas
também outros empréstimos que têm promovido o desenvolvimento do Estado de Goiás.
Portanto, nesta ocasião, quero aqui dizer que
esse empréstimo virá modernizar a máquina tributária
do Estado, o que, sem dúvida nenhuma, vai acarretar
uma eficiência maior.
Quero aqui cumprimentar o Secretário da Fazenda do Estado de Goiás, Dr. Simão Cirineu, que tem
prestado um serviço ao Estado de Goiás que merece
o elogio e o aplauso de todos nós.
Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, por ter
colocado essa matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) Agradecemos a V. Exª.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 39, de 2013 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 563, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que teve
como Relator o Senador Ricardo Ferraço),
que autoriza a União a contratar operação financeira com a República do Congo no valor
equivalente a US$352,676,103.62 para reescalonamento da dívida oficial congolesa para
com o Brasil.
Discussão do projeto de resolução. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto de
resolução, declaramos encerrada a discussão do projeto de resolução.
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Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto de resolução permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, quero declarar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – AL. Para encaminhar. Com revisão do orador.)
– Queria declarar a posição que o PSDB já havia afirmado na comissão de mérito que examinou essa matéria.
Nós somos contra, digamos, este perdão ou esse
reescalonamento, seja que nome isso tenha para um
país que, do ponto de vista das instituições democráticas, está muito longe de ser aquilo que o povo africano
e que a consciência universal preconiza, um país que,
aliás, vem crescendo muito, um país que experimenta
um grau de crescimento econômico muito maior inclusive do que o nosso, e que é governado por uma elite
medularmente corrupta.
Por essas razões, Sr. Presidente, e por discordarmos, por termos também a ideia de que esta diplomacia
tão ativa do ex-Presidente Lula em relação aos países
africanos nos quais ele se encontra neste momento
envolve interesses que precisariam ser explicitados, e
que não o são, por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB
votará conta a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, com a palavra
V. Exª
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na esteira do que disse o nosso Líder. esse projeto
acabou passando por descuido na Comissão de Constituição e Justiça. Os demais ainda se encontram na
Comissão para debate. Outros países africanos também estão sendo beneficiados pelo Governo brasileiro
com o perdão de dívida, além da questão de estarmos
apoiando países com regimes ditatoriais, governantes
corruptos, ditadores que esmagam a sua população.
Há denúncias inclusive, em relação a um deles, de lavagem de dinheiro no nosso País. Isto é muito grave!
O objetivo desse perdão de dívidas com reescalonamento é o de abrir a perspectiva de o BNDES continuar oferecendo empréstimos a essas nações. Isso
é ainda mais grave. Não há como entender a postura
adotada pelo Governo brasileiro nessa questão.
Ainda recentemente, tivemos a notícia inusitada
de que os empréstimos concedidos a Cuba e a Angola
teriam a tarja de sigilosos, empréstimos secretos. Nós
não sabemos o valor, as condições, em quanto tempo
haverá o pagamento desse empréstimo, qual é o pra-
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zo, enfim, não sabemos nada; simplesmente a notícia
de que o Governo brasileiro, através do BNDES, está
oferecendo empréstimos a Cuba e a Angola, empréstimos secretos, sigilosos.
Portanto, é evidente que nós deveríamos estabelecer como preliminar para votação de matérias dessa natureza, que representam concessões a outras
nações, se o país está sob a égide da democracia ou
se está sob a égide da ditadura. Um dos países mais
corruptos do mundo, com regime ditatorial, e o Brasil
estende as mãos, abre os braços e faz cortesia com
o chapéu do povo brasileiro. É claro que o nosso voto,
o voto do PSDB, só pode ser contra, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Também, Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jarbas
Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Voto
contra a matéria Sr. Presidente, pelos mesmos motivos
expostos pelos Senadores Aloysio Nunes e Alvaro Dias.
A República do Congo convive com corrupção, assim
como o Governo Brasileiro, que defende mensaleiros,
inclusive orientando Senadores para não votarem a
“PEC dos Mensaleiros”, de minha autoria. Por isso, não
me surpreende o Governo Brasileiro pedir apoio a projeto que perdoa dívida de governo corrupto e ditador.
Vou pedir verificação de quórum nesta votação e
em todas que forem possíveis para que possamos ser
respeitados, para que, pelo menos, deem satisfação a
um Senador da República e não fiquem escondendo
as coisas, querendo fazer os outros de bobos, porque
eu nunca fui, na minha vida, por esse caminho.
Quero que fique consignado que não comungo
com a iniciativa do governo de apoiar ditadores e com
a presidente Dilma Rousseff, em defender mensaleiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador
Aécio Neves, em seguida ao Senador Pedro Taques e
ao Senador Wellington Dias.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na mesma direção do alerta aqui feito pelos Senadores Aloysio Nunes, Alvaro Dias e Jarbas Vasconcelos,
obviamente não há, da parte do PSDB, nenhuma objeção a qualquer tipo de ajuda, de apoio ao desenvolvimento de países irmãos ou de povos irmãos da África.
Mas chama-nos a atenção, Sr. Presidente, que essa
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relação diplomática que se estabeleceu com esses
países e que se transformou, num segundo momento,
em relações comerciais e agora financeiras, não tenha
vindo acompanhada de nenhum esforço do Governo
brasileiro ou da diplomacia brasileira para que as instituições desses países pudessem agir de forma mais
transparente.
Refiro-me não apenas ao Congo, mas a outras
nações que estão distantes de viver na plenitude de
suas instituições democráticas. Seria, talvez, o momento
de um País como o Brasil fazer valer a sua liderança
como um País emergente, com enorme potencial ainda de crescimento, para que esses países pudessem
avançar do ponto de vista das liberdades democráticas e, em especial, da transparência das suas ações.
Não desconhecemos, nós, brasileiros, e outras
partes do mundo, as inúmeras suspeições que recaem sobre o Congo e outras nações no que diz respeito à lisura de procedimentos e à corrupção que, por
algumas décadas, permeia, até culturalmente, parcela
dessas nações.
Temos, Sr. Presidente – repito aqui –, uma preocupação com o seu desenvolvimento, mas me chama
a atenção, em especial, nós estarmos aqui garantindo
um perdão de dívida de US$352 milhões sem que tenha
havido por parte do Governo a mesma ação enérgica
para, por exemplo, perdoar as dívidas dos agricultores
do Nordeste, que foram abatidos pela mais grave seca
dos últimos quarenta ou cinquenta anos.
Por essa razão, Sr. Presidente, e por outras também, nós estamos oficiando ao BNDES no sentido de
que haja transparência nos financiamentos que essa
instituição financeira tem dado a outros países, como
disse o Senador Alvaro Dias, em especial Cuba e Angola, agora carimbados como transações secretas, de
segurança nacional. Outras não são.
No momento em que há um clamor nacional por
maior transparência, não há justificativa que me pareça razoável para que essas transações sejam objeto
do sigilo e da confidencialidade.
Portanto, Sr. Presidente Renan Calheiros, o BNDES, que nos últimos anos teve uma perda patrimonial
de 38%, enquanto no mesmo período os bancos privados tiveram um ganho, um acúmulo patrimonial em
torno de 25% do seu patrimônio, é este mesmo banco
que age agora de forma pouco clara, pouco cristalina.
Dessa forma, estamos, repito, buscando informações do BNDES sobre essas transações, em especial
aquelas feitas no exterior, sob o carimbo do sigilo, para
que haja, por parte do Senado Federal e dos representantes da Federação, tranquilidade no momento da
aprovação de outros financiamentos.
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Por essa razão, por não estar claro o destino desses recursos, por não estar, a meu ver, estabelecida
uma prioridade clara em relação a quem deva ter o
beneplácito do Governo Federal, o PSDB está encaminhando contrariamente à aprovação desse perdão,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Taques e, em seguida, ao Senador Wellington Dias.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha, gostaria de registrar o meu voto
contrário. Não é razoável que a União possa continuar
a perdoar dívidas de países sem que nós... Reescalonamento? Muito bem, reescalonamento, sem que nós
tenhamos, Senador Eduardo Braga, Líder do Governo,
sem que tenhamos a ideia dos últimos cinco anos, de
quanto foi feito a respeito disso. Temos a ideia? Não
temos a ideia.
Apresentei um projeto de resolução para que tenhamos essa ideia e também um requerimento para
que possamos ter o valor, este valor. Não é possível
que diante da carestia que vivemos no Brasil a União
ainda possa fazer reescalonamento e perdão de dívidas de países africanos em que existem ditadores,
em que os direitos humanos não são respeitados, em
que existe violação aos direitos básicos do indivíduo.
Por isso gostaria de registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, para ficar claro o que estamos tratando.
Nos anos 70 e 80, o Governo brasileiro, para comercializar com esses países, para vender produtos
brasileiros para esses países, fez financiamento com
o Banco do Brasil. O Banco do Brasil liberou recursos, beneficiando o Brasil, porque era para a compra.
Na verdade era um dinheiro que foi para lá e voltou a
partir da comercialização desses produtos. Para ficar
claro, para ninguém deixar de entender. Nos anos 70
e 80, para ficar claro também que não é deste governo o financiamento.
A exemplo do que aconteceu com o próprio Brasil e com outros países, as taxas naquela época eram
muito elevadas. E o que é que está se fazendo aqui?
Fazendo-se uma reestruturação da dívida, em que as
taxas utilizadas são taxas próprias do mercado, de 2%
ao ano, assim como financiamentos que estamos fazendo nesse instante para os nossos Estados, enfim,
adequados à realidade do momento.
Sr. Presidente, eu quero dizer que é preciso ter
cuidado para a gente não caminhar para uma linha de
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preconceito contra os países africanos. Nós estamos
tratando aqui de uma relação com países do continente africano, países dos quais, na verdade, o Brasil
não está perdoando dívida nenhuma. Nós estamos reestruturando dívidas, dívidas que tiveram um sentido
comercial para o Brasil. Naquela época era um regime
de ditadura, mas eu quero reconhecer que, pela forma
da operação comercial, houve um interesse brasileiro
nesse ponto.
Então, eu quero chamar a atenção. O meu Partido, Sr. Presidente, defende uma postura como essa,
porque é isso que também cobramos de outros países.
Há pouco tempo, há poucos anos, era o Brasil que cobrava do Fundo Monetário Internacional, que cobrava de
Banco Mundial, que cobrava de Banco Interamericano
que houvesse uma reestruturação das suas dívidas.
E é por isso que também quero fazer a defesa.
Defendo a aprovação. Parabenizo o Senador Ricardo
Ferraço pela aprovação e quero defendê-la como uma
postura correta do Governo brasileiro. Aliás, acho que
o Brasil tem que adotar uma política com os países
da América do Sul, com os países da África, com outros países, porque é assim que a China, os próprios
Estados Unidos e a Europa fazem.
Aqui, se um empresário brasileiro quiser comprar
produtos da Alemanha, quiser comprar produtos de
outros países, terá facilidade dos bancos deles para
poder trabalhar o financiamento para os seus negócios.
Então é esse o caminho. Nós temos que parar
com essa coisa de tupiniquim. Nós caminhamos para
ser um país desenvolvido. E um país desenvolvido tem
que ter um olhar, de um lado, para o mercado interno
e, de outro lado, para o mercado externo.
Nós temos produtos em condição de comercialização para países da África, para países da Europa,
dos Estados Unidos e da América do Sul, mas tem
que haver um olhar especial para países como esses
que estão colocados aqui, como o Congo.
Era isso que eu queria defender e defender aqui
a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) Eu quero dar o testemunho de quem viveu numa ex-colônia
portuguesa três anos depois da independência. Eu fui
morar em Moçambique em 1978. A independência de
Moçambique ocorreu em 1975, depois de 400 anos de
colonialismo. Com a independência, os portugueses retornaram para Portugal. Toda a estrutura ali construída
foi abandonada. Depois de 300 anos de colonialismo,
não restou um único médico moçambicano formado ali.
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Portanto, é uma história de colonialismo que nós
vivemos, que a África viveu até muito recentemente.
Eu testemunhei: o Brasil vendeu de tudo para Moçambique, para Angola, para a Guiné, para os países africanos recém-independentes, que não tinham recurso,
porque tudo que existia ali desapareceu da noite para
o dia. Eu me lembro dos supermercados de Maputo –
Maputo é uma belíssima cidade, uma cidade europeia,
com grandes supermercados –, e, nos anos de 1978,
de 1979, o que a gente encontrava, nas gôndolas dos
supermercados, era feijoada brasileira. É preciso ver
o que foi que o Brasil exportou com essas linhas de
crédito que foram abertas para os países africanos.
Portanto, acho que esse ato de generosidade
nos engrandece, engrandece o Brasil e, sobretudo, é
uma demonstração de respeito. Foi um absurdo o que
o colonialismo fez na África. Portanto, peço o reconhecimento aqui dos absurdos que os países europeus
cometeram na África.
E nós fomos colônia! Imaginem vocês, o Brasil
foi colônia! Em 1822, nós logramos a independência.
A independência de Moçambique aconteceu em 1975!
A de Angola se deu um pouco depois, como também
a de Guiné e a de Cabo Verde.
Portanto, não vejo razão para se estranhar que o
Brasil, uma ex-colônia portuguesa, tome uma atitude
generosa como essa.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao
Senador Eduardo Lopes e, em seguida, ao Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só comunicar
à Presidência que, em conversa com o Senador Humberto Costa, decidimos fazer uma reunião na terça-feira,
quando vamos discutir as duas PECs, a de nº 122 e a
PEC do Senador Vital Rêgo. Então, esse é o pedido.
E aí isso fica para o segundo semestre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
Em seguida, falará o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, nós temos uma tradição histórica, nestes
500 anos de nossa formação, de falar forte, firme e
grosso com nossos irmãos latino-americanos e africanos e de sempre falar fino e de forma submissa com
os europeus e com os norte-americanos.
Isso está sendo reconhecido, meu caríssimo Líder Eduardo Braga, por um Parlamentar de um partido
de oposição, de oposição de esquerda. Isso tem sido
alterado, mas não na velocidade com que eu gostaria
que fosse alterado. Acho que poderíamos ousar mais
agora, por exemplo, no episódio envolvendo uma clara agressão por parte do governo dos Estados Unidos
contra nós. Mas isso está sendo alterado ultimamente
por parte das nossas relações exteriores. Nós estamos
estabelecendo novas relações, novo nível de relações
com nossos irmãos latino-americanos e com os países
africanos. Isso tem de ser reconhecido.
Então, temos de estabelecer este novo padrão de
falar forte, alto, firme e grosso com nações que estão,
entre as economias do Planeta, no mesmo nível que
a nossa e de falar com a generosidade necessária em
especial com as nações africanas, com as quais temos
uma dívida histórica e que forjaram a nossa Nação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.
Em seguida, falará o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
falarei rapidamente.
Eu gostaria muito de aqui fazer um discurso de
aprovação à concessão da liberação desse empréstimo ao Congo, um país aparentemente pobre, mas,
seguramente, menos pobre do que o Nordeste, porque
os índices de crescimento do PIB daquele país foram,
ultimamente, nos últimos cinco anos, maiores do que
os índices de crescimento do PIB do Nordeste.
O que se está votando? Uma reestruturação do
pagamento da dívida do Congo ao Brasil, que, aliás,
foi objeto de um compromisso, de uma tomada de posição da Presidente quando lá esteve. Eu até poderia
dizer que se está perdoando a dívida de países africanos que crescem mais do que a economia do Nordeste, que são governados por ditadores proprietários
de Rolls-Royce, de Ferraris, de Lamborghinis, o que é
uma coisa que nos revolta, mas prefiro não falar nada
disso, Senador Aloysio.
Eu preferiria dizer que se está propondo a renegociação da dívida em bases que eu gostaria muito de
ver, que se está propondo a renegociação da dívida
dos pequenos agricultores do Nordeste nas mesmas
bases. Eu gostaria imensamente de ver aqui as mesmas condições que foram oferecidas para a renegociação da dívida do Congo com o Brasil. O Brasil poderia
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oferecer a mesma condição ao pequeno produtor rural
do Nordeste e do Norte, de quem se está tomando a
terra. O oficial de Justiça bate à porta da casa dele,
porque ele não pode pagar o empréstimo. Eu ficaria
feliz se a ele estivesse sendo dada a mesma condição,
mas isso não ocorre.
Nós estamos lutando na MP nº 610 por uma renegociação possível em que se dá apenas um rebate
de parte da dívida e em que se alonga o prazo. É o
que se dá como salvação da pátria, enquanto a países
africanos que crescem mais do que o Nordeste, que
não são Brasil, oferecem-se condições excepcionais.
Eu não tenho cara para chegar ao meu Estado,
dizendo que votei a favor de uma injustiça que se praticou contra a minha região. O meu voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador Ataídes,
eu queria dizer que, ontem, na reunião de prefeitos,
nós tivemos a oportunidade de ponderar para mais de
quatro mil prefeitos que estavam presentes que o que
mudou fundamentalmente no Brasil foram as prioridades. Eu sou representante no Senado Federal de um
Estado que paga R$57 milhões da sua dívida pública
todos os meses para a União, com taxa de juros que
chega a 19%. São essas prioridades que nós vamos
ter de discutir a partir de agora.
Eu penso que este debate tem, sim, razão, e é
fundamental que nós tenhamos a consciência de que,
a partir de agora, nós vamos ter mesmo de discutir no
Brasil as prioridades que nós fazemos quanto aos recursos contidos no Orçamento.
Com a palavra, o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sua fala vem coadunar com o que eu também
penso. Os nossos prefeitos estão em nossa capital,
há mais de dois dias, suplicando à União, ao Governo
Federal uma simples ajuda para os seus Municípios.
De acordo com um projeto dessa natureza, eu verifico
que o caixa da União tem muito dinheiro, porque está
perdoando, está fazendo remissão de dívida com outros
países. Sr. Presidente, por que não se faz o mesmo
para o meu Estado, que é tão pobre, que tem uma dívida com a União e que paga taxas exorbitantes? Por
que não há uma remissão da nossa dívida, da dívida
do Estado do Tocantins? Portanto, Sr. Presidente, sou
contrário a esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
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em pé aqui para pedir verificação. Já há aqui apoio
suficiente. Nós o faremos quando V. Exª colocar a matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de
resolução permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há um pedido de verificação, e nós vamos proceder à imediata verificação de votação do Projeto de
Resolução nº 39.
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós vamos fazer uma verificação de votação. E haverá
pelo menos mais três ou quatro votações nominais.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela Liderança do PT, a orientação é pelo
voto “sim”. Conclamo aqui as Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores que possam comparecer aqui, para que
possamos proceder à votação. Pelo PT e pelo Bloco,
a orientação é pelo voto “sim”.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Da mesma forma, falo pela Liderança do Governo,
reconhecendo muitos dos argumentos aqui colocados.
É preciso reconhecer também que, independentemente
dos governos, o povo do Congo... Não é possível que
nós brasileiros queiramos penalizar um povo tão humilde e tão necessitado como o povo africano! Portanto,
a recomendação da Liderança do Governo é pelo voto
“sim”, Sr. Presidente, para que nós possamos reescalonar e restabelecer a capacidade de financiamento
com aquele país.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “não”, Sr. Presidente, pelas razões já expostas por todos nós. O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente...
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Com revisão do orador.) – Senhor presidente,
se a questão é ajudar o povo, devemos começar pelos brasileiros, ajudando a população do Nordeste,
por exemplo, que como disse o Senador Aécio Neves,
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passa pela pior seca dos últimos 50 anos, que atinge
brutalmente vários Estados do semiárido. Devemos
primeiro atender o povo do Norte, do Nordeste, do
Centro-Sul, os mais necessitados.
Esta é uma proposta corrupta do Governo Brasileiro, que é benevolente com corrupção. Essa proposta
pretende ajudar um governo ditador e corrupto. E, ditadura é ditadura, seja ela de direita ou de esquerda,
não há diferença.
É importante nos posicionarmos contra essa iniciativa do Governo – que beneficia ditadores – para
que fique registrado na história e nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cássio
Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, não se trata de uma manifestação contrária ao povo humilde, pobre e sofrido da
África, mas de uma manifestação favorável ao povo
humilde, pobre e sofrido do Semiárido do Nordeste,
das regiões ribeirinhas do Amazonas, de onde vem o
Líder do Governo, Eduardo Braga. Precisamos ter a
compreensão de que não é possível anistiar, perdoar
dívidas de países outros...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora
do microfone.) – É reescalonamento, não é perdão
de dívida.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – ...e não reescalonar – mesmo que seja um escalonamento – dívidas de Estados e de Municípios,
por exemplo, como é o caso de Campina Grande, na
Paraíba, que está hoje sendo penalizada com mais de
18% de suas receitas para saudar os seus compromissos com a União. Ao tempo em que fui Governador da
Paraíba, o nível de comprometimento da dívida pública
chegava a 16% das nossas receitas.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – E nunca encontrei ouvidos sensíveis do Governo
Federal – e era o mesmo Governo – para renegociar,
para repactuar essa dívida. E vem agora o Governo,
que arrocha Estados e Municípios brasileiros com uma
dívida pública impagável, com juros extorsivos, a reescalonar dívida com os países africanos. Que tenhamos,
pelo menos, isonomia no tratamento!
É por essa razão que renovamos o encaminhamento já feito pelo Líder do PSDB, votando contra essa
matéria, em favor do Nordeste, do Norte, dos Estados
e Municípios brasileiros, que estão, há muitos anos,
sufocados com suas dívidas públicas – estas não são
reescalonadas, como acontece agora com a proposta
do Governo em relação aos países africanos.
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Queremos justiça para o nosso País!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, o Democratas vota “não”.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Democratas votam “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Valdir
Raupp e, em seguida, ao Senador José Pimentel.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Sr. Presidente, a primeira renegociação com a dívida
do Congo foi feita no Governo do Fernando Henrique
Cardoso, em 2000. Isso é importante para o comércio
bilateral entre o Brasil e este país, não só com o Congo,
mas com a Costa do Marfim e com outros países que
estão aqui, no Congresso, para renegociação de dívida.
Portanto, encaminho, em nome da Bancada do
PMDB, o voto favorável, o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel e Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tratativa dessa
dívida vem dos anos 70, quando o Brasil resolveu fazer
empréstimo a esse país e a outros países da África
para fins de exportação. No entanto, esses países não
concretizaram todo o seu processo de exportação e
não liquidaram essas dívidas. Em 2000, o Governo brasileiro e este Congresso Nacional, o Senado Federal,
resolveram anistiar, perdoar, 50% dessa dívida. Esse
perdão foi exatamente nos mesmos moldes que nós
estamos fazendo hoje, com os mesmos fundamentos,
com o acompanhamento do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Portanto, aqueles que hoje
se insurgem contra esse acordo deveriam levantar os
dados do ano 2000, da sessão do Senado Federal em
que se aprovou exatamente o que estamos fazendo
hoje, no que diz respeito à metade dessa dívida. Agora, estamos completando esse processo.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – O Governo Federal tem um olhar todo especial para com o
Nordeste, para com as vítimas da seca. Sou do Estado
do Ceará, e, até os anos 2000, quando havia seca no
Nordeste, nós éramos obrigados a ocupar as cidades
para ter alimentos.
Estamos vivendo a maior seca dos últimos cinquenta anos, e não há uma única cidade, um único
comércio ocupado, porque o governo do Presidente
Lula e o Governo da Presidenta Dilma se anteciparam
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e resolveram o problema da alimentação urbana. O que
temos hoje é um problema com a alimentação animal.
Tomamos uma série de medidas. O Senador Eunício Oliveira acaba de ser o Relator da última Medida
Provisória, a nº 610, que traz uma série de regras para
melhorar, para diminuir o sofrimento do povo nordestino.
Portanto, Sr. Presidente, essa não é uma matéria
nova. É uma matéria que o Congresso Nacional, que
o Senado Federal já votou nos anos 2000. Agora estamos completando essas tratativas, que vêm desde
aquela época.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só lembrar à Casa que combinamos um procedimento com os Líderes partidários
para simplificarmos. Hoje falaria um representante por
cada partido. Se nós não colaborarmos, nós não vamos
votar essa lista imensa de matérias que estão pautadas para hoje. É muito importante que nós votemos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Presidente Renan, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Perrella.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu só
quero dizer que eu já votei. Sou contra. Se nós tivermos que dar perdão para alguém, vamos dar para os
Estados e para os Municípios, que estão todos quebrados, endividados. E o cara do Congo, da “conga”
– não sei de onde é – está gastando dinheiro a rodo
por aí, comprando apartamento no Rio de Janeiro, e
nós aqui vamos aprovar a isenção, o perdão de uma
dívida. Então, sou contra. Se tivermos que fazer alguma coisa, vamos fazer para nós, para o povo brasileiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, nós não podemos perdoar essa dívida da
República do Congo, nem reescalonar, Senador Eduardo Braga, porque nós estamos reescalonado só com
o intuito de abrir novas linhas de financiamento para
os países que não cumpriram com as suas obrigações
com o Brasil. Então, isso aí é apenas para atender o
lobby do ex-Presidente Lula na África. É isso que nós
estamos fazendo aqui. Então, nós não podemos dar o
aval agora para que possamos reescalonar a dívida,
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quando os Municípios e os Estados brasileiros estão,
todos eles, com necessidade de recursos.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se
temos que reescalonar dívida, vamos votar, Senador
Renan Calheiros, a revisão das dívidas dos Estados
e dos Municípios, mudar o índice, o indexador. Vamos
reescalonar. Isso, sim, que é obrigação do Congresso
Nacional fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, Senador Renan. Serei brevíssima, apenas para dizer que nós estamos discutindo
o reescalonamento de uma dívida cujo valor é pouco
mais de US$2 milhões. Somente. Parece que nós estamos votando aqui dívida de milhões e milhares e milhares de dólares. São US$2 milhões, Sr. Presidente.
O primeiro perdão aconteceu em 2000. Penso que
é muito importante a solidariedade do Brasil para com
os países, sobretudo com os mais pobres, os africanos. Nós não estamos favorecendo governo nenhum,
mas, sim, o povo irmão da África.
O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PCdoB vota “sim”.
Eu vou encerrar a votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente, apenas para informar quem está nos ouvindo,
pela TV Senado e pela Rádio Senado, que o valor é
de US$352.676.103,62. Aliás, é em dólares mesmo,
em dólares dos Estados Unidos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente como fala o Senador Alvaro Dias. A operação é de US$352 milhões.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem, quero encaminhar também.
Quero dizer à Senadora Vanessa que não são
US$2 milhões. Senadora Vanessa, são US$352 milhões, e eu consulto V. Exª, nosso Líder, se o Estado
do Amazonas poderia, eu imagino, fazer um reescalonamento generoso, bondoso para o Estado.
Nesse caso, também é muito importante chamar
atenção para a forma com que o BNDES está fazendo os financiamentos. Nós temos que ter mais critério.
Caso contrário, vamos quebrar também o BNDES, pelo
fato de que os empréstimos que o BNDES tem feito
nos últimos tempos têm sido irresponsáveis.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Grandes empresas tomaram financiamento, e a grande
parte agora está literalmente falida.
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Portanto, quero pontuar: o meu voto é “não”. O
Brasil não pode fazer esse tipo de negócio, pelo fato de
que temos problemas internos que temos que resolver.
Com certeza, como bem disse o Senador Ivo
Cassol, vamos reescalonar a dívida dos Municípios
brasileiros e também a dos nossos Estados.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, só para esclarecer também: o perdão é
de US$278.087.640,00. Portanto, o perdão é de mais
de US$278 milhões. O resto é reescalonamento. Duzentos e setenta e oito milhões de dólares é perdão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou encerrar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 39; NÃO, 21.
Houve duas abstenções.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está, portanto, aprovado o Projeto de
Resolução nº 39, de 2013.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, nós vamos concluir a votação que iniciamos ontem, com a PEC nº 37, de 2011.
Item extrapauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2003
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2003, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a candidatura do suplente de Senador e a eleição para o Senado Federal em
caso de vacância.
Parecer sob nº 544, de 2008, da Comissão
de Constituição,Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece; e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com voto em
separado da Senadora Ideli Salvatti.
São os seguintes os itens que tramitam em
conjunto:
Item extrapauta:
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que acrescenta parágrafo
ao art. 56 da Constituição Federal, para vedar
a convocação de suplente durante o período
de recesso Legislativo.
Item extrapuata:
Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Expedito Júnior, que altera a redação do
§ 1º do art. 56 da Constituição Federal, para
vedar a convocação de suplente quando restarem menos de cento e vinte dias para o encerramento do mandato.
Item extrapauta:
Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana, que dá nova redação aos arts.
46 e 56 da Constituição Federal, de modo a
introduzir novas regras para a suplência de
Senador.
Item extrapauta:
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Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que altera a Constituição
Federal para Instituir eleições diretas para os
suplentes de candidatos ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem, nós deixamos de votar o requerimento do Senador Eduardo Suplicy e fizemos um
acordo para hoje concluirmos a votação.
Na sessão de ontem, foi derrubado o substitutivo, e deixamos de apreciar o requerimento do Senador Eduardo Suplicy. Não vamos apreciá-lo hoje, e
não apreciando o requerimento de preferência para a
proposta dele com relação aos suplentes de Senador,
nós vamos seguir a ordem das PECs, que estavam
tramitando conjuntamente.
Eu concedo a palavra ao Senador Francisco
Dornelles.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ontem, nós examinamos
aqui uma proposta de emenda à Constituição, que realmente foi recusada por esta Casa, sob o fundamento de que a Casa não aceitaria a regra limitativa de
suplentes, no que se refere a substituir em situações
provisórias e suceder condições permanentes.
(Soa a campainha.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ) – Nós tínhamos aqui a PEC nº 11, de 2003, e
nela eu faço um substitutivo com a seguinte redação:
O art. 46, da Constituição Federal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Cada Senador será eleito com um suplente.
É vedada a eleição de suplente do Senador que
seja cônjuge ou parente consanguíneo ou afim
do titular até o segundo grau ou por adoção.
O disposto nessa Emenda entra em vigor na
data de sua publicação, não se aplicando ao
mandato dos Senadores e suplentes eleitos
em 2006 e 2010.
Pela aprovação nesses termos que apresento,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Francisco Dornelles é favorável à Emenda nº 2 do Relator.
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu votei
na votação anterior, mas acho que não apertei devidamente o “sim” duas vezes. Peço para ser registrado
o meu voto “sim” na votação relativa ao empréstimo
do Brasil para o Congo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pergunto: vamos votar agora a PEC sobre a eleição
direta do suplente de Senador?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Não?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Proposta de Emenda à Constituição nº
37 está tramitando apensadamente, ou seja, conjuntamente com outras propostas de emenda à Constituição.
Ontem, nós votamos o substitutivo. O substitutivo foi derrubado, porque só teve 46 votos favoráveis.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Portanto, não foi aprovado. Estava sobre
a mesa, para colocarmos em consideração, em apreciação o requerimento de V. Exª, pedindo destaque,
preferência para a PEC que é subscrita, em primeiro
lugar, por V. Exª. Nós, ontem, fizemos um acordo para
não apreciarmos o requerimento naquela oportunidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Naquela hora. Sim. E agora?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E agora vamos concluir a votação, o
processo de votação da proposta de emenda à Constituição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Inclusive daquele requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São várias propostas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não apreciamos o requerimento
de V. Exª.
Eu concedi a palavra ao Senador Francisco Dornelles para que ele emita parecer, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça, com relação a uma
das propostas de emenda à Constituição: a Emenda
nº 11, de 2003, que está tramitando conjuntamente.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele acabou de proferir o parecer. Em
seguida, nós votaremos o requerimento de V. Exª, pois
o requerimento de V. Exª pede preferência para apreciar uma das propostas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A votação dessa proposta do Senador
Francisco Dornelles vem na sequência da apreciação
que nós fizemos ontem do substitutivo que foi apresentado pelo Senador Luiz Henrique.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Luiz Henrique, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, eu quero... Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Emenda nº 37 foi derrotada não porque esta Casa rejeitasse a
proibição de candidatura de suplente parente até o segundo grau do titular, mas porque parte considerável dos
Srs. Senadores não aceitava aquela norma que previa
que o suplente substituísse, mas não sucedesse o titular.
Escoimada do novo texto aquela distinção, eu
entendo, Sr. Presidente, que a matéria está suficientemente madura e que nós não devemos despender
mais tempo para aprová-la, e votá-la imediatamente,
para esse aperfeiçoamento, no sentido de que desencadeemos efetivamente a reforma política.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós já estamos
em fase de encaminhamento, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Nós estamos em fase de discussão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Muito bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a emenda apresentada pelo Senador
Francisco Dornelles ajusta o texto, dialoga com as ruas
e atende toda a discussão que fizemos ontem. Ela reduz para um suplente, que é o pedido de todos nós, e
proíbe a chamada indicação de parentes até o segundo
grau, que é exatamente o grande reclamo das ruas.
Exatamente por isso, no tema de ontem, eu fiz
questão de não abordar, mas hoje, Sr. Presidente,
peço aos nossos pares que possamos aprovar, por
unanimidade, se possível, a emenda de Francisco
Dornelles, por ser justa, correta e atender a todos os
debates feitos nesta Casa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Para discutir. Para discutir.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer um apelo e um entendimento entre os Líderes, para que V. Exª pudesse encerrar a discussão;
entraríamos no encaminhamento, abrindo o painel, já
que ninguém vai apresentar destaque. É uma emenda
muito simples, que faz o desejo da Casa.
Portanto, eu queria propor que V. Exª pudesse
encerrar a discussão, abrir o painel e todos encaminhariam a votação, já votando, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
cumprimentar as Lideranças, V. Exª e todos aqueles
que chegaram ao consenso e ao bom senso, porque
a nossa discussão de ontem, todos nós reconhecemos, foi péssima. Nós não conseguimos chegar a um
acordo político para uma coisa tão simples como a que
estávamos votando ontem e demos a demonstração
para a sociedade de que a reforma política seria muito
difícil, já que não estávamos concordando num tema
tão simples. Mas hoje nos redimimos. Hoje, estamos
trazendo uma proposta que eu defendia ontem também: eleição de um suplente, sem nenhuma presença
de pai, de mãe, de marido, de esposa ou de qualquer
tipo de parente afim na chapa de Senador.
Portanto, parabéns. Vamos votar e tenho certeza
que será por unanimidade a decisão que vamos tomar
agora. Parabéns, Sr. Presidente.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vai
ser a sugestão que foi feita pelo Líder Jucá? Vai abrir
o painel, vai fazer a votação? Porque eu quero me
pronunciar sobre a matéria?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, com o painel aberto, eu peço a inscrição para encaminhar pelo PCdoB.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, só para aproveitar a oportunidade para dizer que o nosso Líder do PP, Francisco
Dornelles, hoje, com a nova posição e a redação que
foi dada para um suplente só e nenhum parente, tem
meu voto favorável.
Portanto, meu Líder Dornelles cada vez mais
demonstrando a competência, a seriedade e o compromisso com o povo brasileiro. Portanto, hoje, sou
favorável também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, não é o
melhor, mas, diante dos acontecimentos de ontem,
é o possível. E a esta altura, neste momento, diante
dos notórios acontecimentos, o possível é o melhor
que nós podemos fazer. Vamos aprovar a emenda do
Senador Dornelles.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ... eu solicito que a gente abra o painel porque há...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Apoiado, apoiado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ... porque há um acordo praticamente entre todos
para votar a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Apoiado, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Sr. Presidente, para encaminhar a proposta em
nome do PMDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Peço aos
Srs. Senadores que falem um de cada vez, porque
senão não vamos conduzir...
Senador Inácio Arruda.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, a minha solicitação é que a gente abra o
painel, porque há um consenso de que o mais simples
está sendo feito e podemos adiantar a nossa votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em nome do
PMDB, para apelar a V. Exª, nós somos todos favoráveis ao encaminhamento dado pelo Senador Romero
Jucá. Que V. Exª possa abrir o painel, para que nós
possamos votar. Cumprimento e me congratulo com o
Senador Dornelles, que, de maneira simples e objetiva,
conseguiu aperfeiçoar o projeto, ou seja: um suplente,
e nós afastamos a hipótese de parente em até segundo
grau. Portanto, vamos à votação, porque esse avanço
é um importante avanço institucional, Sr. Presidente. O
apelo é para abrirmos o painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Eu estou
querendo fazer isso. Estava (Fora do microfone.) só
aguardando que V. Exª concluísse a sua intervenção.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é dentro da mesma
linha colocada pelo nobre Senador Líder do PMDB, Ricardo Ferraço, e do Líder do Governo, Eduardo Braga.
Dentro da mesma linha, parabenizar o Senador Francisco Dornelles e parabenizar V. Exª, porque ontem foi
uma noite triste para este Plenário do Senado. E hoje,
graças a Deus – o que é a política! –, hoje se encontrou uma solução que atendeu a todos.
(Soa a campainha.)
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Parabéns ao autor da matéria, nobre Senador José Sarney, porque se
chegou hoje ao que todos nós gostaríamos. Estamos
mostrando para a sociedade brasileira o que é certo,
o que é justo: apenas um suplente.
(Soa a campainha.)
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – E, encaminhando
em meu nome, encaminhando em nome do PTB, do
PRB, do PR, do PSC, estamos favoráveis a esta matéria, parabenizando mais uma vez V. Exª, que conseguiu esse grande acordo, e pedindo a V. Exª que abra
o painel, como é desejo de todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente. Eu acho que o que é preciso deixar claro é
que não se trata pura e simplesmente de acabar com
o suplente de Senador.
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Se você acabar com o suplente de Senador, você
tem uma consequência imediata: o Senador não pode
ser convocado para nenhuma missão – nem ser Ministro de Estado, nem exercer função A, B, C. E o Senado
é uma Casa de pessoas qualificadas: ex-Presidente da
República, ex-governadores, pessoas com experiência na
Administração Pública, pessoas com a vida radiografada,
e que estariam aptas a exercer papéis importantes em
muitos segmentos da vida pública do País. Você acabar
pura e simplesmente com o suplente, você engessa o
Senador na função, claro, para a qual ele foi eleito. Mas,
se ele pode servir em outras atividades e se não existe a
figura do suplente, ele está congelado: não pode.
O que se está encontrando aqui? A solução para
que você tenha um suplente, que é o sucessor do Senador, o sucessor natural do Senador, passado no filtro.
O que é que se deseja? Que se tenha o Senador e o
suplente, mas o suplente completamente livre, alguém
que tenha preparo político-eleitoral para exercer a função de Senador e que não tenha nenhuma cotação de
ordem pessoal com o Senador.
Um texto simplíssimo, que foi montado com o
Senador Dornelles, que elaborou uma emenda consensual entre os Líderes e que vai oferecer a votos
ao Plenário do Senado uma solução que habilita o
Senador a ser eleito Senador, mas se colocar permanentemente à disposição do País para exercer outras
tarefas de relevância.
O meu voto é “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se à votação da matéria.
(Procede-se à votação.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – É apenas
para louvar o diálogo, o entendimento, porque o Senado, nesta tarde, está dando uma demonstração de
que é capaz de se superar.
Portanto, encaminhamos uma votação de entendimento para um avanço na demanda da sociedade,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Agradecemos a V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente,
eu confesso a V. Exª que estou feliz com o resultado
do que nós alcançamos, porque ontem saí daqui com
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a impressão de que tínhamos jogado fora tudo de positivo que fizemos nos dias anteriores.
E o entendimento prévio feito por V. Exª com todos os Líderes partidários nos faz dar uma resposta
à sociedade brasileira e às ruas.
O PR encaminha o voto “Sim”.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, o painel não foi aberto ainda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza. Em seguida,
Senador José Sarney.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de dizer à Casa e ao povo brasileiro que,
agora sim, nós chegamos a uma proposta de emenda
constitucional que atende as reivindicações da sociedade, que é não ao nepotismo e que basta um suplente.
E terá o meu apoio e o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
desejo congratular-me com V. Exª, porque esta solução
que estamos encontrando agora foi a solução ontem sugerida por V. Exª: que nós votássemos com os destaques
que tinham esses acréscimos, destaques esses com
os quais não concordavam muitos dos nossos colegas.
E assim V. Exª conseguiu que nós recuperássemos
a emenda, atendêssemos as solicitações que a sociedade brasileira pede e também que é o desejo do Senado.
Há o acréscimo das incompatibilidades que constam também para o suplente; são as mesmas que são
da Lei de Inelegibilidade no que se refere aos Governadores e no que se refere ao Presidente da República.
As autoridades também têm essas incompatibilidades
de parentes até o segundo grau.
Muito obrigado e parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Rodrigues, eu
queria lembrar à Casa que os Srs. Senadores já podem
votar. Nós vamos ter pelo menos quatro ou cinco votações nominais, e é muito importante a presença de todos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Sem revisão do orador.) – Quero agradecer ao
Presidente pelo novo entendimento. E agora a Casa está
de parabéns por cumprir os anseios da rua, que não vai ter
economia nenhuma. Agora sim. Muito obrigado, Presidente.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria, além de parabenizá-lo pelo entendimento, V.
Exª e todos os Senadores desta Casa, por esse entendimento para votar esta PEC, eu queria fazer um
apelo, Sr. Presidente, para colocar em votação, colocar em pauta, em votação, a PEC nº 40, que trata do
fim das coligações proporcionais, PEC do Presidente
José Sarney, já votada na CCJ por duas vezes e que
já está no plenário pronta para ser votada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Nessa matéria não tem acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Com todo o respeito e carinho que eu tenho
pelo nosso nobre Senador Sarney, a PEC de ontem,
Sr. Presidente, apresentava, a meu ver, defeitos. Mas
que bom esse entendimento. Eu quero parabenizar o
nosso Senador Dornelles. Agora sim, agora acredito
que vai atender aos anseios da nossa sociedade e eu
voto “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, eu quero cumprimentar, Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu quero registrar a importância do pronunciamento do Presidente
José Sarney ontem, quando ele resgatou o papel do
Senado Federal, qual é o papel do Senado Federal na
Federação. E hoje, ao votar essa questão... Ontem, eu
dizia que aquela proposta era um avanço, como esta
é um avanço, ao reduzir de dois para um suplente, ao
impedir que os suplentes sejam parentes até o segundo grau. Nós estamos contribuindo para aperfeiçoar o
sistema. É o ideal? Talvez não seja, mas, sem dúvida,
é um avanço importante ao que é hoje.
E quero cumprimentar V. Exª pela condução desse
processo, cumprimentar todos os Líderes e o Senado
pela capacidade de se reabilitar de ontem para hoje.
Muito obrigado.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer aqui ao
Presidente Sarney e ao Presidente Luiz Henrique que
ontem segui a orientação do meu Líder Wellington Dias,
mas eu não estava satisfeito, eu segui a orientação porque sou disciplinado, mas hoje essa correção feita fez
justiça porque deu uma redação correta, limpa, clara.
Reduz-se o número de suplentes de dois para um, com
plenas prerrogativas, e elimina-se a possibilidade de
parentes consanguíneos figurar na pessoa do suplente.
Dessa maneira, corrigiu-se, porque ontem estávamos votando a ideia de um “suplente de muleta”,
que não era na realidade um suplente.
Então, hoje está se votando a redução de um
suplente, mas havendo verdadeiramente um suplente. Acho que foi algo em que se avançou e o Senador
Dornelles está de parabéns pela redação que deu.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos
concordância. Ontem já era possível já ter alcançado
uma vitória importante; digamos que hoje nós facilitamos, fomos para aquele caminho que o Presidente
Sarney falou do mais simples, de resolver de forma
mais ágil, simples, a questão dos suplentes no Senado
Federal. É uma medida importante; pode parecer aos
olhos de alguns que é algo paliativo, de menor importância. Mas não! Ela mostra a vontade, a disposição
do Senado Federal de aperfeiçoar uma instância de
representação da Federação brasileira.
Acho que é esse o passo que nós estamos dando, aperfeiçoando essa instância do Senado Federal.
Agora, em relação à questão das coligações, que
nós temos tratado praticamente como questão que só
deve destituir...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Inácio Arruda, esse assunto não está em discussão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não está em discussão e eu gostaria que não fosse
trazido para a nossa pauta, porque ela vai embolar e
complicar a nossa vida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço. E queria mais uma vez
advertir a Casa que nós fizemos um acordo de procedimento: cada partido estaria representado por apenas
um Senador, de modo a que nos pudéssemos avançar
na nossa pauta. Nós temos uma pauta muito extensa.
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E esse critério que foi sugerido, de nós permitirmos
a discussão da matéria no momento da votação, tem
resultado ineficaz, porque tem dificultado a deliberação do Senado. É muito importante que nós possamos
simplificar esse processo de votação.
Senador Eduardo Lopes, V. Exª a palavra pela
ordem, não é para discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero dizer hoje, uma vez que ontem, no plenário, no
início da discussão do PEC 37, eu puxei exatamente
as questões que nós estamos aprovando hoje.
Nós nunca dissemos que éramos contra a diminuição de dois suplentes para um, tampouco nos pronunciamos a favor da indicação de familiares. Ontem,
nós nos colocamos contra, na PEC 37, exatamente,
à questão do suplente de Senador que disputa a eleição, que faz parte de uma chapa... A eleição de Senador é uma eleição majoritária, então, o suplente de
Senador tem a mesma prerrogativa do Vice-Prefeito,
do Vice-Governador, do Vice-Presidente. O que nós
colocamos, como era pauta da PEC, é que o suplente
de Senador poderia substituir e não suceder, o que
nós consideramos um erro. Então, o ponto divergente
da PEC foi exatamente este: a questão de o suplente
somente substituir e não suceder. Se ele participou
de uma eleição majoritária, se ele fez parte da chapa,
então, ele é Senador como é o Senador titular. Na vacância, defendemos a sucessão através do suplente.
Outra questão é que isso provocaria um fato inédito em nosso País: traria a eleição de um Senador para
dois anos de mandato, porque, se o Senador falecesse
ou se ele fosse eleito Governador, na eleição seguinte,
teria que se eleger um novo Senador faltando apenas
dois anos para encerrar o seu mandato, ou seja, nós teríamos um Senador com apenas dois anos de mandato.
Então, esse foi o ponto em que nós divergimos dessa
PEC 37 e, por isso, ela foi rejeitada, mas hoje ela volta.
E parabenizo o Senador Dornelles, que trouxe o
assunto. Hoje, de maneira simples, nós votamos pela
aprovação, sendo um suplente e não podendo indicação
de familiares, e o exercício pleno da suplência como
é do Vice-Presidente, como é do Vice-Governador e
como é do Vice-Prefeito.
Obrigado,Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy...
Senador Requião, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, eu só
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gostaria de esclarecer o plenário da importância dessa
modificação, do que votamos hoje em relação a ontem.
Ontem, por exemplo, um Senador não poderia
ter o filho como suplente. Hoje, não pode, mas pode
colocar o sobrinho. Já é uma mudança importante. É
uma espécie de Lei do Ventre Livre para os sobrinhos.
Até ontem, o pai não poderia ser suplente, nem o
avô; mas hoje, nós liberamos o bisavô. Ou seja, ficou
mais ou menos como estava, mas parece que escutamos o grito das ruas.
Mas o mais importante é a supressão do segundo
suplente, porque isso significa uma diminuição de custos
extraordinária para o Erário e para o Senado da República.
Mandei meu gabinete verificar o que custava um
segundo suplente de Senador e fiquei espantado: o
Senado, eliminando o segundo suplente, economiza
R$25,00, que é o valor da carteirinha de suplente que
tinha o segundo suplente. Uma modificação absolutamente lampedusiana: mudamos alguma coisa para
que tudo fique exatamente como está.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Eu queria só comunicar à Casa que vamos votar,
em segundo turno, essa proposta de emenda à Constituição. Ontem nós votamos o substitutivo, que não foi
aprovado porque obteve apenas 46 votos. Como as matérias estão apensadas em série – ontem nós deixamos
de aprovar o requerimento do Senador Suplicy –, hoje
nós estamos fazendo a conclusão da matéria e priorizando a votação dessa proposta de emenda à Constituição
que está tramitando conjuntamente, na forma do art. 260,
inciso III: “em qualquer caso, a proposição será incluída,
em série, com as demais, na Ordem do Dia, obedecido,
no processamento dos pareceres, o disposto no art. 268”.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 64; NÃO, 1 voto.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda no 2, o Substitutivo à PEC no 11...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pela
ordem.
Gostaria de dizer que o meu voto é “sim” também.
Lamentavelmente, não sei qual o motivo... Por favor,
eu quero deixar consignado...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa retificará a manifestação de
voto de V. Exa.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Aprovada a Emenda nº 2, ficam prejudicadas as
Propostas de Emenda à Constituição nº 11, de 2003;
nºs 1, 12, 18 e 55, de 2007, e Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Substitutivo.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para o segundo turno
constitucional, que será publicado na forma regimental.
(Manifestação da galeria.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – V. Exªs são
muito bem recebidos, mas em silêncio.
Assumimos um compromisso na quarta-feira
anterior para votarmos hoje essa matéria e acabei de
confirmar esse compromisso.
(Manifestação da galeria.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se, portanto, ao segundo turno
da matéria, do Substitutivo.
Discussão da proposta.(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
É o segundo turno da proposta.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, além de orientar o voto “sim” e recomendar,
queria também parabenizar por esse entendimento.
O meu Partido, como V. Exª citou o caso do projeto do Senador Eduardo Suplicy e de outros Parlamentares, compreende que é um avanço considerável o
que tivemos aqui, da mesma forma que manifestamos
ontem o voto favorável.
Creio que é algo que ficamos devendo ontem e
acho que é importante termos feito pela via do entendimento.
Queria, da mesma forma, Sr. Presidente, que
pudéssemos ter aqui de todos os membros da Casa,
considerando a posição que citava ontem da Câmara em relação ao plebiscito, tendo tomado a Câmara
aquela posição em relação ao plebiscito, inviabiliza as
condições nas duas Casas...
Então, acredito que podemos aqui, assim como
fizemos com o projeto do suplente, considerar na pauta
prioritária do segundo semestre o conjunto de projetos
que, a exemplo desse relacionado ao suplente, também foram fruto de aprovação da mesma comissão
instalada à época, sob a coordenação do Presidente
Sarney e que teve como coordenador o nosso hoje
Relator Senador Dornellles
Então, eu queria fazer este apelo, e repito aqui:
nós tivemos da parte da Presidenta da República, da
Presidenta Dilma, esse chamamento ao País para
tratar desse tema em resposta a todas as críticas que
se faz ao sistema existente, e esse aperfeiçoamento
é necessário, Sr. Presidente.
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Da mesma forma que também devemos, no segundo semestre, receber aqui emendas de iniciativa
popular, devemos tratar com todo carinho, toda a Casa.
Então, é esse o pensamento e a defesa que fazemos aqui.
A orientação, neste caso, é voto “sim”.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles, como
Relator da matéria, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dizer a esta Casa que este projeto que
eu acabo de relatar foi consequência de uma reunião
de Líderes presidida pelo Senador Renan Calheiros,
que, com muita ênfase, afirmou que o Senado deveria
mostrar à opinião pública que ele concordava com a
redução do número de Senadores, com as restrições
familiares. De modo que o Senador Eduardo Braga,
o Senador Romero Jucá e todos os Líderes estavam
presentes, eu fui apenas o porta-voz dos Líderes reunidos no gabinete do Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, só para cumprimentar...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, aqui; olhe para a esquerda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Só para cumprimentar
o Senador Francisco Dornelles, porque soube explicitar de forma muita clara e muito simples o desejo de
todos os Líderes.
Parabéns, Senador Francisco Dornelles!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um
registro de uma bela notícia que vem de Minas Gerais.
É que a Assembleia Legislativa ontem, pela manhã, resolveu, de uma vez por todas, acabar com o
voto secreto em todas as situações. A partir de ontem,
a Assembleia Legislativa votou em segundo turno, por
unanimidade, 59 Deputados presentes, 59 votos. Ou
seja, em Minas Gerais, daqui para a frente, não haverá
mais nenhum tipo de votação secreta. Inclusive algumas
dúvidas que eles tinham sobre cassação de parlamentar, sobre nomeação ou rejeição de procurador-geral,
tudo será aberto daqui para frente.
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E eu queria me congratular e parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar a V. Exª que, antes
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Senado
já acabou com a votação secreta de julgamento de
Senador e de Deputado Federal.
E há uma proposta que estende o voto aberto para as demais modalidades. Essa proposta será
apreciada, mas, em todo caso, o Senado já deliberou
sobre a matéria.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Eu deliberei e votei a favor, só que, no caso de Minas
Gerais, não há mais nenhum tipo de votação secreta.
E eu acho que a gente precisa considerar. Nenhum
tipo! Eu fiquei realmente muito surpreendido com a
posição dos Deputados mineiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu considero que
essa proposta relatada pelo Senador Francisco Dornelles constitui um avanço, especialmente ao vedar a
eleição do cônjuge, parente consanguíneo ou afim do
titular, até segundo grau, ou por adoção.
Mas quero informar que apresentarei proposta de
emenda à Constituição para acrescentar ao § 3º que
cada Senador será eleito com um suplente, também
eleito diretamente, entre até três nomes apresentados pelo partido ou coligação, para passar a tramitar
normalmente e ser objeto de reflexão de todos os 81
Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Passa-se à votação, em segundo turno.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 60; NÃO, 1.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 2 do Substitutivo à PEC nº 11, de 2013.
Eu quero cumprimentar os Srs. Senadores porque essa foi...
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS.
Sem revisão do orador.) – Eu votei a favor e a mão
do diabo votou contra ali. Mas eu votei a favor, Sr.
Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos registrar, com satisfação, a manifestação de V. Exª.
E vamos, com os esforços de todos, exorcizar
o diabo.
Aprovada em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
Quero cumprimentar os Srs. Senadores. Esta foi
uma importante resposta do Senado Federal, que, na
continuidade da apreciação da matéria, deliberou como
cobrado pelas manifestações populares acontecidas
em todo o Brasil.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) –
Graças à contribuição que V. Exª deu como Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos à V. Exª, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já lemos o calendário especial e queremos submeter, conforme procedimento encaminhado
pelos Líderes partidários, à votação o Requerimento
nº 725, que propõe um calendário especial para propostas de emenda à Constituição, do Senador Rodrigo Rollemberg, que acrescenta o inciso IV ao caput
do art. 60 e o §3º do art. 61 da Constituição Federal
e altera a redação do §2º, também do art. 61, para
viabilizar a apresentação de proposta de emenda à
Constituição de iniciativa popular e facilita a apresentação e apreciação de projetos de lei respectivos para
que a matéria conste da Ordem do Dia de sessões
deliberativas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem.
Eu não estava em plenário, Presidente, quando
V. Exª apresentou um calendário em relação ao PNE.
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Então, na condição de Presidente interina da Comissão
de Educação, Cultura e Esportes, eu queria questionar a V. Exª que calendário é esse, porque, se não me
engano, havia um entendimento das Lideranças para
que o PNE passasse nessa comissão temática, que é
o foro adequado antes de vir para o Plenário. Eu queria
saber de V. Exª se foi mantido aquele acordo, aquele
entendimento, e como esse calendário vai proceder
em relação ao PNE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não votamos o calendário do PNE.
Não tratamos da votação do calendário do requerimento do PNE, não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Excelência... Senadora, por favor.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente Renan Calheiros, como eu lhe disse, eu
não estava no plenário. V. Exª está dizendo que não
foi tratado e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que
cuidou desse tema também na semana passada, a
respeito desse assunto, informa-me que foi mantido o acordo feito na semana passada, ou seja, que
o PNE será submetido à apreciação da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte antes de chegar a
Plenário.
Agradeço à Mesa e ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira pelo esclarecimento. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como diz V. Exª: nós não
tratamos aqui da discussão dessa matéria.
Passa-se à apreciação da matéria em função da
aprovação do requerimento.
Item extrapauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2011
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 3, de 2011 – que
foi votada hoje na CCJ com emendas –, que
acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60 e o
§ 3º ao art. 61 da Constituição, e altera a redação do § 2º também do art. 61, para viabilizar a apresentação de propostas de emenda
à Constituição de iniciativa popular e facilitar
a apresentação e a apreciação de projetos de
lei respectivos.
É o seguinte o item que tramitam em conjunto:
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Item extrapauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2011
Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Randolfe Rodrigues, que altera a redação
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do § 2º e acresce os §§ 3º a 7º ao art. 61 da
Constituição Federal, para conferir nova disciplina à apresentação e à tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão.
Senador Lindbergh Farias, com a palavra V. Exª
para discutir a matéria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como eu fui o Relator desta PEC, quero fazer um
resumo, uma síntese.
Primeiro, eu gostaria de dizer que nós tivemos,
hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, um grande debate, protagonizado principalmente pelo Senador Aloysio e pelo Senador Pedro Taques. Tivemos um
belíssimo debate, Sr. Presidente. É uma Proposta de
Emenda à Constituição do Senador Rodrigo Rollemberg, e há também uma do Senador Randolfe, que está
apensada ao projeto do Senador Rodrigo Rollemberg.
Esta proposta tramita desde 2011. Eu, Sr. Presidente,
era Relator na CCJ no ano passado. Infelizmente, o
projeto não foi votado porque, a meu ver, houve uma
falsa polêmica sobre democracia participativa, como
se fosse contra a democracia representativa.
Hoje, Senador Eduardo Braga, eu dizia que nós
não temos essa pretensão, a ousadia de entrar neste
debate de mais de 2.500 anos. Ninguém quer voltar
à ágora grega, nem discutir democracia direta à la
Rousseau.
O que nós queremos aqui é em cima do que determina a nossa Constituição, e o parágrafo único do
art. 1º diz, de forma bem clara: “Todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição.”
E a Constituição também é muito clara, no seu art.
14, ao falar em plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Pois bem, o que diz a Proposta de Emenda à
Constituição do Senador Rodrigo Rollemberg? Já existe a figura da iniciativa popular para projeto de lei. O
quórum é de 1% dos eleitores do Brasil. A proposta do
Senador Rodrigo Rollemberg reduz para 0,5% e institui também a possibilidade de iniciativa popular para
PEC. O Senador Rodrigo Rollemberg fez a proposta
também de que fosse 0,5% do eleitorado nacional. Eu
não acolhi. Na verdade, eu mantive 1%. Então, iniciativa popular para PEC, 1%; para projeto de lei, 0,5%. A
proposta também prevê urgência constitucional para
todos os projetos de iniciativa popular.
O Senador Randolfe Rodrigues também fez um
projeto, que está apensado, que reduz para 0,5% esse
quórum na iniciativa popular e reduzia a distribuição
dos Estados de cinco Estados para três Estados. No
debate, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça,
acolhendo sugestão do Senador Cássio Cunha Lima,
nós voltamos aos cinco Estados.
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Qual foi minha introdução? O que eu coloquei de
novo nesse debate? Não apresentei um substitutivo,
em homenagem ao autor, porque é ele que tem que
ser valorizado, o Senador Rodrigo Rollemberg. O que
é que eu coloquei de novo? É o que nós chamamos de
cidadania digital, a assinatura por meios eletrônicos.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o último projeto
de lei de iniciativa popular apresentado neste Senado
Federal chegou aqui em carrinhos de supermercado, com 1,3 milhão de assinaturas do projeto de lei
de iniciativa popular. Uma situação ridícula para este
Parlamento. Muitos perguntam: e a segurança? O fundamental aqui – e a regulamentação vai ser decisiva
nisso – é criarmos um sistema em que haja segurança
contra fraudes, contra o uso de robôs.
Mas eu alerto aos Srs. Senadores que pior do
que está é impossível ficar. O Projeto de Lei da Ficha
Limpa, de iniciativa popular, chegou aqui e o Congresso
Nacional não teve como validar as assinaturas, porque
era impossível.
O que aconteceu? Um conjunto de parlamentares assumiu a autoria do projeto de lei de iniciativa
popular: nós e todos com quem nós conversamos.
Existe tecnologia. Com certeza, o Congresso Nacional
vai saber criar uma plataforma regulamentando essa
participação pela Internet.
Eu cito aos senhores aqui a Receita Federal:
você tem que entrar com CPF, você faz o cruzamento
de série de dados, há o IP do computador, há o título
eleitoral que você pode colocar. Ou seja, tecnologia
não falta, a meu ver, para deixar esse projeto com a
segurança necessária.
Encerro aqui agradecendo ao Senador Crivella
e ao Senador Eduardo Lopes, que tinham um projeto
muito semelhante, apresentado também a este Plenário. Existia um requerimento de apensamento, e o
Senador Eduardo Lopes retirou esse requerimento de
apensamento aqui.
Nós acolhemos outras emendas. Acolhemos, na
verdade quatro emendas: uma sugestão do Senador
Aloysio Nunes, que foi feita em relação à regulamentação, na forma da lei, que nós temos que colocar;
uma emenda do Senador Pedro Taques que falava do
tema da urgência constitucional; e outra emenda, na
verdade, corrigindo, deixando claro que...
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
–... esse projeto tem que chegar primeiro à Câmara
dos Deputados.
Eu só encerro aqui, Sr. Presidente, dizendo que...
Eu já falei, Senador Cássio Cunha Lima, que acolhe-
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mos uma emenda do Senador Cássio Cunha Lima
voltando aos cinco Estados.
Eu, sinceramente, Sr. Presidente, acho que esse
é um ponto central da discussão de reforma política.
Há muita gente traduzindo as manifestações numa reforma política que é apenas uma reforma eleitoral, que
é muito importante discutirmos financiamento público,
voto distrital, voto distrital misto.
Essa aqui, a meu ver, é uma pauta que fortalece
o Congresso Nacional, fortalece a nossa democracia
representativa, porque cria instrumentos de participação
popular. E eu não estou entrando... O voto é nosso, o
voto é dos Parlamentares eleitos pelo povo brasileiro.
E digo mais: cito, para concluir minha intervenção, uma pesquisa feita, pela Internet, pelo pessoal do
Avaaz, que tem um movimento de petições online, com
50 mil jovens que participaram das manifestações...
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –...,
sobre qual o principal ponto da reforma política. Alguns
falaram em voto distrital, outros falaram isso ou aquilo.
Cinquenta e um por cento, nessa pesquisa, falavam do desejo de participar politicamente das decisões
através da Internet.
Então, concluo dizendo que para mim foi um
grande orgulho relatar este projeto do Senador Rodrigo Rollemberg. Não tenho dúvida em dizer que
este projeto nos aproxima de uma juventude que quer
cada vez mais participar da vida política, e que não
quer participar só nos elegendo de oito em oito anos;
quer dar contribuições. Acho que este projeto caminha
nesse sentido.
Então, Presidente Renan Calheiros, não tenha
dúvida de que esse é um ponto da reforma política
que dialoga muito com o que aconteceu no Brasil. Eu
não tenho dúvida disso. Acho que isso vai dar uma reciclada, uma renovada. A gente vai poder puxar muita
gente para o debate nos meios institucionais, porque
as pessoas, quando não têm canais para se comunicar através desses meios institucionais, só têm um
caminho: o caminho das ruas.
Acabo parabenizando o Senador Rodrigo Rollemberg e agradecendo as contribuições, em especial,
hoje, do Senador Pedro Taques e do Senador Aloysio
Nunes Ferreira. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se ninguém quiser usar mais a palavra,
passamos à votação em primeiro turno.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, a sugestão é para iniciar a votação enquanto a gente continua os encaminhamentos.
Eu quero me inscrever para encaminhar.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com
a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª me permite participar da discussão da Bancada?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Eu quero, em primeiro lugar, louvar o trabalho realizado pelo Senador Lindbergh e a contribuição de todos
aqueles que participaram desse processo, do Senador Rollemberg, do Senador Cássio Cunha Lima, com
emendas, com sugestões, do Senador Pedro Taques
e de todos nós, que participamos intensamente da
discussão pela manhã.
Quero dizer à Casa, Sr. Presidente, que estou
metade satisfeito e metade insatisfeito. Não sei como
votar, talvez a abstenção. Estou satisfeito porque aprovo
e aplaudo uma maior facilidade para que as iniciativas
populares cheguem ao Congresso Nacional. A nossa
Constituição privilegia, dá um tratamento muito generoso e necessário, numa democracia moderna, às formas de participação direta do povo, como as emendas
populares, o plebiscito, o referendo, o tribunal do júri,
de que não podemos nos esquecer, e os diferentes
conselhos encarregados de fiscalizar e formular políticas públicas, mas é uma Constituição que consagra,
fundamentalmente, a democracia representativa.
Este projeto, esta emenda constitucional alarga
as janelas da democracia representativa. Concordo
plenamente com o quórum que foi fixado pelo relatório do Senador Lindbergh e que surgiu de uma consulta ampla entre nós. Concordo, inclusive, e aplaudo
a possibilidade da participação pela Internet, com a
cautela que sugeri e que foi acolhida também pelo
Senador Lindbergh.
Mas a minha dissensão, Sr. Presidente, se foca
em dois aspectos. Primeiro, não me parece adequado
o trancamento da pauta do Congresso por projetos que
cheguem ao Poder Legislativo por iniciativa popular. No
meu entender, o trancamento da pauta do Congresso,
conforme consta desta emenda, fere a autonomia do
Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de organizar
e fixar o seu próprio calendário, a partir dos limites e
condições já estabelecidos no texto da própria Constituição. É o caso das medidas provisórias, é o caso dos
vetos e é o caso dos pedidos de urgência por alguém
altamente legitimado, alguém que se elege pelo voto
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da maioria absoluta do eleitorado, que é o Presidente
da República.
É evidente que, se chegar a nos um projeto de
iniciativa popular com número expressivo de apoiamento, o Congresso Nacional saberá ser sensível e dará
a ele o tratamento adequado, a celeridade requerida.
Portanto, não concordo com o trancamento de pauta,
instituto, aliás, já amplamente desmoralizado por interpretações elásticas sobre o dispositivo constitucional
que trata do trancamento da pauta no caso das medidas provisórias.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu me oponho à
possibilidade de apresentação de propostas de emenda
à Constituição da República por iniciativa popular. Eu
entendo que o art. 60, sendo esta Constituição nossa
uma Constituição rígida, prescreve fórmulas que, no
meu entender, são insuscetíveis de mudança, mesmo
por iniciativa parlamentar.
Veja, por exemplo, V. Exª que, além das vedações
de emenda constitucional sobre matérias como o voto
secreto e universal, como o princípio federativo e outros que estão elencados no §4º do art. 60, nós temos,
por exemplo, a fixação do quórum constitucional para
a aprovação de emendas à Constituição.
Ora, seria possível, por iniciativa parlamentar, ou
por iniciativa popular, alterar-se esse quórum, reduzi-lo, por exemplo, à maioria simples? Eu entendo que
não. No meu entender, o conjunto de procedimentos
que estão inscritos no art. 60 da Constituição, sendo
esta uma Constituição rígida, todo ele é protegido pelo
conceito da cláusula pétrea.
Por essa razão, Sr. Presidente, sendo metade a
favor e metade contra, acho que é mais prudente que
eu me abstenha. É esta a minha colocação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Rodrigo Rollemberg. Em seguida, o
Senador Pedro Taques, o Senador Waldemir Moka e
o Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exªs dispõem de até cinco minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero registrar que apresentei essa proposta
em 2011 por entender que nós devemos ampliar os
instrumentos de participação popular.
Hoje, para a população apresentar um projeto,
ela precisa do número de assinaturas de 1% do total
de eleitores, o que dá 1,3 milhão de eleitores. Para
se criar um partido político, que tem o monopólio da
representação política, precisa-se de 0,5% dos votos
dados para Deputado Federal na última eleição, algo
em torno de 500 mil votos.
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A minha proposta originalmente adotava os mesmos critérios para a criação de partido político e para
propostas de iniciativa popular, ampliando a possibilidade para propostas de emenda à Constituição e
dando-lhes a prioridade de tramitação, salvo decisão
em contrário do Plenário da Casa por onde vai iniciar
a tramitação, no caso, a Câmara dos Deputados.
O Senador Lindbergh, com a sugestão também do
Senador Randolfe, que é coautor dessa PEC, é autor
de outra PEC, modificou esses números, deixando um
percentual maior – 1% do número de eleitores – para
apresentação de propostas de emenda à Constituição,
e manteve 0,5% para projetos de iniciativa popular.
É importante registrar, deixar claro, que só têm
prioridade, regime de urgência, no início da tramitação,
salvo decisão em contrário do Plenário da Casa, os projetos de iniciativa popular, porque propostas de emenda à Constituição não podem ter regime de urgência.
Agora, nós tivemos as manifestações em todo o
Brasil e uma coisa que nós podemos dizer que é comum em todas essas manifestações é o desejo dessa
população de participar. A população quer participar
do processo político. É saudável para a democracia
brasileira que a população possa participar do processo de elaboração legislativa. A decisão estará sempre
a cargo do Congresso Nacional, a decisão sobre se
tramita em regime de urgência ou não, porque o Plenário pode decidir em contrário, a decisão sobre se vai
aprovar ou não os projetos de iniciativa popular ou as
propostas de emenda à Constituição.
O que nós estamos fazendo aqui, efetivamente,
é ampliando instrumentos já previstos na Constituição,
princípios já previstos na Constituição brasileira, que
são os instrumentos de democracia participativa. Efetivamente, nós estamos reduzindo a distância entre o
representante e o representado e estimulando que um
maior número possível de brasileiros e brasileiras possam contribuir com as suas sugestões, com as suas
mobilizações na iniciativa Parlamentar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos votando conjunto de projetos denominados uma
agenda positiva. No meu entendimento, este projeto,
esta Proposta de Emenda à Constituição, junto com a
Proposta de Emenda à Constituição que amplia o voto
aberto para todas as votações, junto da instituição da
ficha limpa para o preenchimento dos cargos no Executivo, já aprovada pelo Senado Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ...são propostas que dialogam fortemente com
o sentimento, com a energia que veio das ruas em
todo o Brasil. A população brasileira, especialmente
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a juventude brasileira, está dizendo para todos nós:
“Nós queremos participar da formulação política no
Brasil”. E o que nós estamos fazendo aqui é dando
instrumentos, facilitando instrumentos para que essa
participação realmente se efetive.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Eu conversei com o Senador Lindbergh, estive
na discussão da matéria hoje, na CCJ, apresentei uma
sugestão que S. Exª acolheu e estava agora conversando com alguns Senadores que se preocupam com
a urgência constitucional, a apresentação da matéria
significar o trancamento da pauta.
Eu sugeri a S. Exª o Senador Lindbergh, e quero ouvir o Plenário, como sugeri também ao Senador
Rodrigo uma coisa que me parece lógica: qualquer
matéria de iniciativa popular tem força, porque você só
consegue reunir um milhão de assinaturas, por exemplo, se a matéria for de boa qualidade, se o argumento
da matéria for bom, se a justificativa for plausível. Aí
você reúne um mundo de gente em torno da ideia e
ela chega forte. Agora, para a matéria tramitar rápido,
vamos e venhamos, Sr. Presidente, é preciso a digital
de partido político ou de parlamentares com conceito
na Casa, para que a matéria queime etapas.
O que eu estou sugerindo? Eu sou favorável ao
privilégio das matérias que tenham iniciativa popular,
mas, entre isso e a tramitação rápida ou entre isso e
o trancamento da pauta, que acho que é uma coisa
ilógica, eu fico com a ideia que sugeri ao Senador
Lindbergh e estou consubstanciando numa emenda,
que diz o seguinte:
A matéria de iniciativa popular, chegando ao
Congresso Nacional e recebendo o apoiamento
de um ou mais partidos políticos com assento
na Casa, passará a ter tramitação como têm
as PECs, as leis complementares ou as autoridades, que podem tramitar mesmo com a
pauta trancada por medida provisória.
Aí, sim, as iniciativas de boa qualidade, com o
aval de um partido político que cuidará da tramitação da
matéria na Câmara e no Senado, terão consequência
prática com o aval de um partido político, consultando a tramitação normal nas Casas, tanto na Câmara
como no Senado.
É a proposição que faço e gostaria de ouvir a opinião e a palavra do Senador Lindbergh, que é o Relator

Julho de 2013

da matéria, com quem eu conversei e de quem gostaria de ouvir a opinião sobre a sugestão que ofereço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Taques.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu quero parabenizar os Senadores
Randolfe, Rodrigo Rollemberg e Lindbergh – parece
dupla sertaneja, Sr. Presidente – pela proposta.
Nós estamos vivendo, Sr. Presidente, o momento
da democracia dialógica, da democracia participativa. O
cidadão deve, sim, participar da organização do Estado.
O Senador Aloysio Nunes fez referência a que
a nossa Constituição fez opção pela democracia representativa. No entanto, Senador Aloysio, o mesmo
parágrafo único do art. 1º da Constituição, no seu último período, diz assim: “(...) [vírgula] nos termos desta
Constituição”. Portanto, a democracia participativa é
valorizada pela Constituição.
Veja, Senador Agripino, que essa não é uma inovação do Brasil. A Constituição da Argentina, no seu art.
39, estabelece que o projeto de iniciativa popular deve
ser votado em até 12 meses. Isso está na Constituição da Argentina. As Constituições mais modernas da
América Latina também trazem previsão nesse sentido.
A nossa Constituição permite que o cidadão apresente projeto de iniciativa popular no art. 61, § 2º. A
proposta reduz o número de cidadãos e permite que esses projetos de iniciativa dos cidadãos possam chegar
aqui em regime de urgência. No entanto, o Congresso
Nacional, cada Casa Legislativa pode, por maioria simples de votos, nos termos do art. 47 da Constituição,
retirar esse regime. A palavra final, Senador Aloysio, é
da Casa Legislativa. A palavra final não é do cidadão.
A palavra final no tocante à urgência será da Casa
Legislativa.
Muito bem! É possível proposta de emenda à
Constituição de iniciativa popular? A Constituição da
República não diz isso. Mas um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que foi, aliás, assessor do PMDB
na Constituinte de 1987 e de 1988, o constitucionalista
paulista José Afonso da Silva, defende a possibilidade
de proposta de emenda à Constituição de iniciativa
popular. José Afonso da Silva defende isso.
Além do mais, algumas Constituições estaduais,
como é o caso da Constituição do Estado de Mato Grosso, permitem projeto de iniciativa popular para alterar
o próprio texto da Constituição. E o Supremo Tribunal
Federal já foi chamado para decidir esse tema, mas o
Supremo Tribunal Federal não concedeu a liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que significa
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que a Constituição do Estado de Mato Grosso, como
de outros Estados, é constitucional.
Portanto, é possível proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular.
Muito bem! A palavra final, aqui, sobre a chamada
urgência dos projetos de iniciativa não será do cidadão.
O cidadão fará o requerimento para que essa iniciativa
tramite com urgência. A Casa legislativa iniciadora, a
Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, poderá sustar
essa urgência com o quórum de maioria simples. Isso
é absolutamente possível.
Vejamos! A Constituição, no art. 64, Presidente
Sarney, dá ao Presidente da República a possibilidade
de solicitar urgência. Está lá: até 45 dias na Câmara;
até 45 dias no Senado; se houver emenda no Senado,
a matéria volta para a Câmara por mais dez dias, num
total de cem dias.
Se o Presidente da República pode solicitar urgência, por que o titular do poder não pode solicitar
urgência? Qual a razão disso? Qual a razão para que
nós possamos ofertar ao Presidente da Republica,
eleito por maioria absoluta, o direito de solicitar urgência e não possamos permitir que o cidadão faça
esse pedido? Não vejo razoabilidade na Constituição
nessa interpretação, com todo o respeito ao Senador
Aloysio Nunes, que me parece...
Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não
vejo nenhuma incompatibilidade dessa proposta de
emenda com a Constituição da República. Por isso, Sr.
Presidente, peço aos ilustres Senadores que possamos
viver a democracia participativa, que possamos viver
o que a Constituição diz, ou seja, que o cidadão é o
titular do poder. Nós estamos vivendo este momento,
e esta Casa não pode fazer ouvidos de mercador a
este momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka.
V. Exª dispõe de até cinco minutos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é incomum que eu ocupe a tribuna para apoiar essas
discussões, mas me sinto muito à vontade. O que eu
mais percebi nessas manifestações foi a presença de
jovens, muitos jovens, jovens sem filiações partidárias,
sem nenhum tipo de ligação político-partidária, mas
querendo participar.
Acho que o Senador Rodrigo Rollemberg acerta
quando cria essa participação. O jovem hoje participa.
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A ferramenta da participação do jovem são as redes,
é a Internet.
Eu acho que ele acerta, quando ele diminui a
quantidade de assinaturas. Se, para criar um partido
político, é preciso 500 mil assinaturas, por que, para
tramitar aqui uma proposta legítima e popular, é preciso três vezes mais?
Eu quero parabenizar o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Randolfe Rodrigues e, em especial,
o Relator, o Senador Lindbergh, que fez um grande
trabalho.
E nós vamos votar. Acredito que a Casa possa
aprovar e dar uma contribuição. São novos tempos.
É essa a chamada democracia participativa. Não se
pode ter medo de inovar. Quem tem medo de inovar
tem medo do novo, do jovem. E esta Casa não pode
ter esse receio. Nós temos, sim, de facilitar a participação popular. Esta é a nova era. É a era da democracia
participativa.
Eu apoio o projeto e acho que esta Casa deveria,
realmente, dar uma contribuição, para que os jovens
começassem a participar. E a forma de participar, insisto, é exatamente através da ferramenta que fez com
que a população viesse às ruas, que são as redes sociais, a Internet.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador José Sarney, eu prorrogo a sessão, para que nós
possamos esgotar, completar a nossa Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
minha intervenção até já é desnecessária, porque o
que eu tinha a dizer era referente à restrição que faria a matéria trancar a pauta e à expressão “urgência
constitucional”. Mas o Senador Lindbergh foi muito
acessível às nossas ponderações e me afirmou que
já excluiu do projeto essas duas partes.
No mais, Sr. Presidente, eu queria dizer que as
considerações que foram feitas pelo Senador Aloysio
Nunes, sabias e sensatas, são as mesmas que eu faria.
Quero apenas dizer, uma vez mais, que seria anacronismo qualquer um de nós manifestar-se contra a
ampliação da democracia participativa, para que, cada
vez mais, o povo tivesse a oportunidade de participar
de decisões legislativas e também de decisões tomadas em todos os setores da sociedade.
Quero apenas ressaltar uma coisa: quando a
Constituição diz “iniciativa popular”, ela não quer dizer
que é a totalidade da população, mas que é um número de cidadãos que passa a ter essa iniciativa, que
também é dada a nós, Congressistas. Nós não pode-
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mos dar a esses cidadãos também uma condição de
privilégio, para que eles apresentem um projeto que
possa trancar a pauta e tenha preferência de urgência
constitucional, pois, com isso, daríamos poderes a um
número da população brasileira. Nós não estamos autorizados a fazer isso, nem a Constituição nos autoriza.
Portanto, é muito sensata a observação do Senador Aloysio Nunes de que, na realidade, trancar a
pauta seria um exagero nosso, que desmontaria todo
o sistema que já praticamos de preservar os mecanismos da democracia representativa.
Portanto, eram essas as observações.
E quero agradecer ao Senador Lindbergh pela
sua sensibilidade e o acolhimento das ponderações
que nós fizemos.
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – É uma intervenção
bastante breve, mas gostaria realmente de fazê-la,
porque acompanhei, desde o início, o trabalho do Senador Lindbergh e do Senador Rodrigo. Essa é uma
iniciativa que vai ao encontro das expectativas ou pelo
menos de parte das expectativas que surgem no Brasil
não apenas nas últimas manifestações, pois este é um
Brasil que avança, que se desenvolve e que, obviamente, incorpora novas tecnologias nos seus instrumentos
decisórios ou nos momentos de decisões relevantes.
Eu me lembro, Sr. Presidente, de que, há alguns
anos, quando assumi a Presidência da Câmara, a primeira iniciativa que tomei, com o apoio de muitos dos
atuais Senadores de praticamente todos os partidos,
foi a criação da Comissão de Legislação Participativa, que lá está hoje exatamente na mesma direção.
E se lembra o Senador Rollemberg, que, então, era
Deputado, de que essa era uma porta que se abria
do Parlamento para a sociedade. No final, eu dizia: foi
uma janela que se escancarou, para que os cidadãos
pudessem participar do processo legislativo.
Obviamente aprimoramentos, com o tempo, ocorreram. Novas tecnologias foram por nós incorporadas, e
essa matéria chega, portanto, ao Congresso Nacional,
ao Senado da República, como mais um instrumento
para, de alguma forma, inibirmos o divórcio que existe hoje entre os representantes e os representados.
Faço também aqui minhas as palavras do meu
Líder Aloysio, do meu grande Líder Aloysio Nunes, do
Senador Sarney e de outros Senadores.
Tenho preocupação também com a questão do
trancamento da pauta. Não há necessidade disso, Sr.
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Presidente, porque qualquer matéria que tiver um clamor popular grande chegará a esta Casa, como ocorreu em relação ao projeto da ficha limpa, já com uma
urgência natural para que seja deliberada.
Portanto, todas as iniciativas responsáveis que
nós pudermos fazer para introduzir a população ou
para estimular que ela participe do processo legislativo devem ser muito bem-vindas. E é por isso que eu
saúdo a proposta. Na verdade, a correção feita pelo
Senador Lindbergh dá a todos nós, acredito, um conforto, para que possamos aprová-la, talvez até com a
unanimidade dos votos desta Casa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu me uno àqueles Senadores que estão com um misto
de alegria e, ao mesmo tempo, de preocupação. Temos
alegria, porque entendemos que a Constituição brasileira e a tecnologia do mundo moderno nos permitem
ampliar a democracia direta. Ou seja, é possível, sim,
hoje, através de uma emenda constitucional, facilitar
a participação direta da população, com contribuições
para o Parlamento.
Mais do que isso, é possível, sim, criar um mecanismo de proposta de emenda à Constituição que
também busque a participação direta da população.
No entanto, Sr. Presidente, nós não estamos mudando
a essência da nossa Constituição, onde a representatividade majoritária e proporcional é base da nossa
democracia.
Portanto, quero aqui manifestar, em primeiro lugar, a minha alegria em poder votar e encaminhar de
forma favorável a proposta de emenda à Constituição
que viabiliza e amplia a participação popular e a democracia direta no nosso Parlamento.
Mas, ao mesmo tempo, quero aqui registrar que
1% da população brasileira é algo expressamente
importante. Mas nós precisamos ter cautela, pois a
urgência constitucional a esses projetos de emenda
à Constituição precisa ter um tratamento diferenciado
nesta Casa.
Quero, portanto, apoiar a proposta de emenda
à Constituição, a participação popular, a democracia
direta, a instituição do projeto de emenda constitucional, mas quero aqui registrar a minha preocupação e
me coaduno à experiência do Presidente Sarney, me
coaduno à experiência do Líder Aloysio Nunes Ferreira,
para dizer que essa urgência constitucional não creio
ser prudente, não creio ser recomendável a este projeto.
Acho, portanto, que essa questão, como disse o
Senador, nosso Presidente José Sarney, se retirada
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pelo Senador Lindbergh, fará com que nós possamos
votar. Caso contrário haverá destaque apresentado, já
encaminhado à Mesa, para que possamos tomar voto
das Srªs e dos Srs. Senadores para identificar essa
questão da ausência constitucional.
No mais, votar com alegria e com entusiasmo
a ampliação da participação direta da população no
Parlamento brasileiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra V.
Exª para discutir a matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa Constituição, a oitava da história, a
sétima republicana, teve um diferencial em relação a
todas as anteriores. As anteriores repetiam sempre
no parágrafo único o seguinte: “Todo poder emana do
povo e em seu nome será exercido.” A nossa trouxe a
seguinte diferença: todo poder emana do povo, que em
seu nome será exercido, através dos seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição.
Ao fazer assim, Sr. Presidente, a Constituição
remeteu ao Art. 14º, incisos I, II e III, trazendo ineditamente ao nosso ordenamento constitucional os instrumentos, as ferramentas do exercício da democracia
direta. Quando assim o fez o nosso legislador constituinte de 1988, com a Assembleia Constituinte, que
teve o mais amplo protagonismo popular da história,
ela fundou em nosso País uma democracia de modelo
semidireta, instituindo no nosso ordenamento jurídico
o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. A
iniciativa popular de lei, Sr. Presidente, é a mais bela
novidade jurídica constitucional do nosso ordenamento.
A iniciativa jurídica constitucional do nosso ordenamento deu luz a uma das mais belas leis que já
teve lugar no nosso ordenamento jurídico, que foi a Lei
da Ficha Limpa, não pela excelência da lei, mas pelo
que a lei possibilita.
Sr. Presidente, o mérito da iniciativa popular de
lei não está no 1%, não está no 0,5%, a que nós queremos reduzir agora. O mérito da iniciativa popular
de lei está na possibilidade do protagonismo popular,
está na possibilidade de o povo se organizar, como se
organizou na Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil, na OAB, na Associação Brasileira de Imprensa, no Movimento dos Trabalhadores sem Terra, em
sindicato, está na possibilidade de o povo organizado
poder, mobilizado, vir aqui, ao Congresso Nacional,
e, diretamente, nos termos da Constituição, apresentar projetos de lei e apresentar proposta de emenda
à Constituição.
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É nisso que está o protagonismo. Não é no número, não é no 0,5, não é no 1, não é no percentual. É
no protagonismo, é na organização do povo. É quando
o povo se organiza, é quando o povo se mobiliza, é
quando o povo se mobiliza e se organiza, como estão
aqui organizados e mobilizados trabalhadores dos Correios e bombeiros atrás dos seus direitos, que eles se
demonstram fortalecidos e organizados, e que eles se
fazem fortes, e que eles se entendem e se compreendem como protagonistas.
Então, em relação ao mérito, Sr. Presidente, não
é do número que estamos tratando. O mérito está na
possibilidade da organização. Por isso, o que tem que
ser saudado, aplaudido, parabenizado, incentivado
por esta Casa é facilitar isto: a chance de o povo se
organizar, a possibilidade de o povo se organizar em
sindicato, em associação, em organizações que lutam
pela redemocratização – já para concluir, Sr. Presidente, – como a CNBB, a ABI, OAB e tantas, tantas,
tantas outras.
Repito: uma das mais belas leis que já teve lugar aqui – a Lei da Ficha Limpa – veio daí. É isso que
temos que saudar, Sr. Presidente.
Fui autor de uma PEC – a primeira foi do Senador
Rodrigo Rollemberg, a PEC nº 3 – que está apensada,
a PEC nº 45. Não importa a autoria, não importa se a
primeira foi do Senador Rodrigo Rollemberg, se a segunda é a minha, a nº 45. O Senador Lindbergh teve a
capacidade de reunir as duas, mas eu quero é avançar.
Quando eu propus três, em vez de cinco Estados,
foi para facilitar a organização popular. É porque nós
não queremos cinco Estados, três Estados, um Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Já concluo, Sr. Presidente.
Nós não queremos. Não importa que seja um
Estado, dois Estados, três Estados, zero Estado, nenhum Estado. Nós queremos a possibilidade de o povo
se organizar.
Eu propus 0,5%. O Senador Lindbergh acatou
0,5% ao projeto de lei e 1% para proposta de emenda à Constituição. Está ótimo. Eu estou propondo, e
vou apresentar destaque para que sejam três Estados
para projeto de lei e para que continuem cinco Estados para proposta de emenda à Constituição, porque
é para facilitar a possibilidade de o povo se organizar.
O que nós estamos debatendo aqui não é o percentual. Não é a urgência na apresentação. Não é isso
que nós queremos debater. Não é se vale mais. Não
quero debater se vale mais a vontade de 1% do eleitorado, se isso vale mais do que a vontade dos milhões
que elegeram a Presidente da República.
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Ou se isso vale mais do que os milhares ou
milhões que elegeram o Senador ou o Deputado. Não
é isso que eu quero debater. Eu quero debater a possibilidade de o povo na rua, organizado e mobilizado,
de esse povo na rua, mobilizado, organizado, protagonista da cena política, poder ele próprio vir ao Congresso e ser protagonista, e não coadjuvante. Como
diz o poeta Chico Buarque, o povo protagonista que é
um trem alegre e que faz a história.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
Com a palavra V. Exa para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e todos que acompanham esta sessão, neste momento,
já que foi falado do apensamento da PEC do Senador
Randolfe, também junto à PEC do Senador Rodrigo
Rollemberg, eu quero registrar aqui que, no dia 8 de
julho, eu entrei com requerimento pedindo o apensamento da PEC de autoria do Senador Marcelo Crivella,
a PEC no 30, de 2009, que, na verdade, então, antecede as duas PECs, tanto a do Senador Randolfe quanto
a do Senador Rollemberg. E, mesmo apresentando o
requerimento, as duas PECs foram apensadas sem a
PEC do Senador Crivella, indo para a CCJ.
Hoje, pela manhã, questionei na CCJ e apresentei
o requerimento, sendo que, pelo trâmite normal, o que
aconteceria? Aprovaríamos a PEC na CCJ, vindo para
o plenário; o meu requerimento apensaria a PEC do
Senador Marcelo Crivella, e a PEC, então, voltaria para
a CCJ, para que fosse, então, votado um novo relatório.
Então, o que coloco aqui não sei se chamo de erro
processual. Gostaria de uma resposta quanto a isso,
porque, pelo Regimento, a PEC do Senador Marcelo
Crivella é que teria que ganhar a preeminência nesse
caso. Então, a PEC do Senador Marcelo Crivella seria
a que estaria sendo votada junto com as outras PECs.
Claro que, em conversa com o Senador Lindbergh, com o Senador Rollemberg, pediram-me para que
eu tirasse o requerimento, para que o trâmite tivesse
celeridade, porque se não, provavelmente, Senador
Walter Pinheiro, a PEC ficaria para depois do recesso,
para o segundo semestre.
Como citou hoje, no debate, o Senador Pedro Taques, a mudança na sociedade faz com que as coisas
tenham que ser mudadas. É natural.
Nós, de maneira nenhuma, queremos deter, queremos atrapalhar o processo. A questão hoje da iniciativa popular, aqui sendo debatida, sendo discutida,
apresentando as razões, é justa.
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Sr. Presidente, não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Há cerca de dois meses,
havia também uma PEC do Senador Marcelo Crivella,
cujo requerimento pedi. Assessoria, me ajude aqui, por
favor, qual foi a PEC? (Pausa.)
Isso, da discussão temática. Um assunto extremamente importante, cuja visão do Senador Marcelo
Crivella já o havia levado a fazer a PEC.
Pedi o requerimento. Não foi apensado, e, na
ocasião, o Senador Romero Jucá e outros aprovaram
a PEC sem o apensamento da PEC do Senador Marcelo Crivella. Agora acontece a mesma coisa.
Tenho aqui um requerimento. Em 8 de julho,
entrei com requerimento pedindo apensamento das
duas PECs de iniciativa popular, quer dizer, o Senador Marcelo Crivella, antes do Senador Rollemberg e
do Senador Randolfe, fez essa proposta de melhorar
o acesso popular, a iniciativa popular, sem manifestação nas ruas. O Senador já teve a visão de ampliar a
iniciativa popular.
Então, conversando com ele hoje, Senador Rollemberg, nós até tratamos disso, mas o Senador ficou
revoltado com isso. Ele realmente ficou indignado: “A
PEC é minha. A minha PEC tem que ter preeminência.
Ela é a mais antiga.”
Portanto, nós temos que buscar uma solução.
Nós não queremos deter o processo. Não queremos,
Sr. Presidente, eu não quero – que fique bem claro ao
Plenário –, atrapalhar o processo, o trâmite das PECs,
mas eu quero que seja cumprido o Regimento. Se eu
apresentei o requerimento no dia 8 de julho, então,
hoje, na CCJ, Presidente Vital do Rêgo, era para estarem lá as três PECs apensadas para ter o relatório
do Senador Lindbergh. E isso não aconteceu. Então,
nós temos que buscar um acordo.
Na semana que vem, nós teremos votações aqui?
Se tivermos, eu mantenho o requerimento, e nós o
aprovamos na CCJ da mesma forma. As PECs voltam
para a CCJ, nós aprovamos a PEC na terça-feira, na
CCJ, e nós votamos e aprovamos as PECs na quarta-feira. Se não, infelizmente, vai ter que ficar para o
segundo semestre.
Peço vênia do Senador Rollemberg, do Senador
Randolfe e do Senador Lindbergh, mas, realmente, eu
quero, em primeiro lugar, saber por que, se o requerimento foi apresentado no dia 8 de julho, a PEC do
Senador Marcelo Crivella não foi apensada às duas
PECs e mandada para a CCJ no dia de hoje.
Esse é o questionamento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Fora
do microfone.) – Está prejudicada. Na minha avaliação,
está prejudicada.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Está prejudicada? O que está prejudicada? O requerimento está prejudicado? Tudo bem, eu quero a solução. Se o requerimento está prejudicado, tudo bem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Fora do microfone.) – Isso é o Presidente que vai dizer.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Como?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Fora
do microfone.) – É o Presidente que vai dizer.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sim, se o Presidente responder que o requerimento
está rejeitado, não há problema. Nós votamos a PEC
e aprovamos.
Mas que fique aqui o registro que é pela segunda vez consecutiva que eu apresento requerimento de
apensamento de PEC do Senador Marcelo Crivella, e
ela não é apensada. Então, que fique aqui o registro,
mesmo que o requerimento seja prejudicado.
Dois requerimentos meus de apensamento não foram realizados. Erro da Mesa? Coincidência? O que é?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Então vamos seguir o trâmite do Regimento. Eu não
sou contra o projeto, não sou contra o mérito. Mas já
disse aqui, sobre essa questão que hoje nós resolvemos, que é a eleição do suplente... Ontem eu manifestei a minha posição, não foi posição pessoal, não foi
posição defendendo os meus interesses, mas dentro
do que é real. E tanto é que nós aprovamos hoje o
que é lúcido,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ...
que é a questão de um suplente só, não indicar parentes, e o suplente ter a sua legítima, o seu legítimo
mandato, substituindo e também sucedendo o Senador.
Então, eu quero uma resposta quanto a isso. Se
estiver prejudicado, não há problema. Não há nenhum
problema. Votamos as duas PECs. Eu falo com o Senador, com o Ministro Crivella, que o requerimento foi
prejudicado por um erro da Mesa, e a gente vota; senão, apensam-se as três PECs, e voltam para a CCJ,
na semana que vem. Eu fico no aguardo de um posicionamento, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, aproveitando a intervenção
do Senador Eduardo Lopes, dizer o seguinte: quando
foi apresentado esse requerimento... Eu realmente
concordo, o Senador Marcelo Crivella, hoje Ministro,
Senador, é um querido amigo e foi precursor dessa
discussão aqui nesta Casa do Congresso Nacional. No
entanto, quando apresentou o requerimento, a matéria
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já estava, esta PEC que nós estamos apreciando hoje,
já estava em discussão na Comissão de Constituição e
Justiça. Eu acho que para demonstrar definitivamente...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Dia 8 de julho? Nós estamos hoje...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Que dia foi apresentada?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que a matéria já estava na CCJ. Mas
para que não paire absolutamente nenhuma dúvida...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – RJ) – ... eu acho que o que nós poderíamos
fazer agora era...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... votar o requerimento...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Mas esse requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e esta matéria tramitaria, seria apensada, como as demais foram apensadas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, esse requerimento tinha que ter sido
votado antes de iniciarmos esta discussão. Eu faço
um apelo... O Senador Marcelo Crivella, todas as homenagens do mundo ao Senador Marcelo Crivella...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Não, eu repito: se estiver prejudicado o requerimento,
não há nenhum problema...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ...
mas eu tenho que registrar o fato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, V. Exª registra muito bem o fato.
Nós poderemos, sim, votar o requerimento. Foi a regra
que nós adotamos na tramitação das outras matérias, e
isso não vai evidentemente alterar a ordem de votação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– O.k.!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vale a regra que nós adotamos para a
questão do suplente de Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
O.k.! Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aprecia-se uma matéria e, à medida
em que ela não contraria outra matéria,...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – RJ) – ... ela continua tramitando. Eu acho que...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Não, eu repito, Sr. Presidente, se me permite: não estou para atrapalhar. Não, nada disso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Vamos buscar aqui, como eu tenho sempre buscado,
o consenso, o acordo, para que fique melhor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão. Todos nós
temos o maior respeito por V. Exª, pelo Senador, hoje
Ministro, Marcelo Crivella, e, como o Regimento permite que façamos esta correção de rumo, acho que é
prudente que nós façamos. Eu queria fazer um apelo ao
Senador Lindbergh e ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k., Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Correção de rumo, Senador Walter, é
apensar para que a matéria, como as demais, tramite
conjuntamente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Então, nós suspenderíamos a votação, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós apensaríamos, e o Relator,
quando... Nós apensaríamos, faríamos o que fizemos
por ocasião da questão do suplente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, só uma questão...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O.k.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sim, mas vota hoje, mata a matéria...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou dar a palavra, pela ordem.
Não é isso. É que a regra que nós adotamos em
todas as outras matérias foi de fazer com que elas, a
partir do requerimento de calendário especial, tramitassem conjuntamente. Nós votamos o substitutivo,
algumas vezes. Depende da ordem de votação. E as
outras matérias, na medida em que não são contrariadas pela matéria anteriormente aprovada, sobrevivem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, quero dar um exemplo prático que aconteceu nesta Casa, na extensão da Lei da Ficha Limpa
aos servidores públicos de forma geral. O Senador
Eunício Oliveira relatou duas PECs com a titularidade
do Senador Pedro Taques e do Senador Roberto Ca-
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valcanti. Elas tramitaram conjuntamente, exatamente
como V. Exª está propondo agora.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, acho que tem uma solução aqui. Eu
estava conversando com vários Líderes, Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Lindbergh
Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
O Senador Marcelo Crivella, com toda razão, foi autor
desse projeto. Se houver acordo dos Líderes – e devo
anunciar, Senador José Sarney, que vamos acatar aqui
vários destaques e sugestões para construir o texto
mais equilibrado possível –, havendo acordo de todos
aqui, poderíamos votar o requerimento, faríamos agora
o apensamento, e eu apresentaria o relatório com a
inclusão desses destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Claro, é isso o que estou dizendo. Foi
exatamente isso que nós fizemos por ocasião da proposta de emenda à Constituição dos suplentes. Todas.
É a regra do Regimento. A matéria só deixa de sobreviver quando tramita apensada e conjuntamente, quando
ela é contrariada pela matéria anteriormente aprovada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Presidente Renan, só uma coisa: o que o Lindbergh
está propondo é um pouco diferente. Nós derrotamos
a outra e fomos para a segunda. O que o Senador Lindbergh acabou de propor é que nós acatemos a chegada da PEC nº 30 – não é isso? –, que passa a ser
a matéria principal, ele dá o parecer dele, e as outras
duas, agora apensadas, seriam todas elas apreciadas
na tarde de hoje, com o relatório do Senador Lindbergh
Farias. Portanto, as três PECs estariam todas juntas
se o Plenário deliberasse dessa forma.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso que nós estamos
propondo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só que ela não passa a ser a matéria
preferencial. A matéria preferencial é a recomendada
pelo Relator. Ela não altera o rito da apreciação. O Regimento manda que nós façamos isso.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente,
acredito que, com essa discussão da iniciativa popular, nós entramos na linha correta das respostas e da
melhoria da democracia representativa.
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Tenho certeza de que a Mesa resolverá esse impasse. Vamos dar crédito ao Senador Crivella, ao Senador Lindbergh, ao Senador Randolfe, mas o importante
é que esse avanço se concretize. E eu, pessoalmente,
gostaria que, paralelamente a isso ou posteriormente
a isso, nós regulássemos também a possibilidade da
iniciativa popular para um pedido de confirmação, que
é o referendo, e que esse referendo fosse regulamentado também por iniciativa dos próprios Parlamentares.
Eu acho que isso melhora a situação da democracia
representativa. Um número de 30% ou 35% de Parlamentares do Congresso poderia requerer um referendo
popular para confirmar ou não uma matéria votada pelo
conjunto dos Plenários, pelo Congresso Nacional. E o
referendum deveria ser regulamentado também. Não
basta, Senador Lindbergh, a iniciativa popular.
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(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Em determinados momentos, o Congresso vota uma
matéria que causa grande insatisfação no povo, e ele
deve ser ouvido, mas que isso se faça na sequência
desta agora boa iniciativa de discussão da regulamentação da iniciativa popular.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos fazer como das vezes anteriores: abrir o painel e iniciar a votação. E quem...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos submeter o requerimento à
apreciação.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento do Senador Eduardo Lopes.
Requerimento para que as propostas correlatas
tramitem conjuntamente.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
É o seguinte o item que tramitam em conjunto com
a Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2011:
Item extrapauta
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2009
Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o inciso IV
ao art. 60 da Constituição Federal para incluir
o eleitorado, mediante iniciativa popular, no rol
dos legitimados para apresentar proposta de
emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a discussão, nós passaremos...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –Presidente, eu só quero fazer uma reclamação. Eu estava inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – ... na discussão, e V. Exª me impediu
de falar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª estava não, está inscrito.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Ah, muito obrigado. Rápido no gatilho, Presidente.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar,
agradecer ao Senador Rodrigo Rollemberg, do meu
Partido, por ter tomado a iniciativa de apresentar essa
proposta, possibilitando ao eleitorado, através de coleta de assinaturas, a apresentação de proposta de
emenda constitucional e também de projeto de lei,
que já existia, mas com a exigência menor, de 0,5%
do eleitorado.
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E eu quero também agradecer ao nobre Relator Lindbergh Farias, Senador Lindbergh Farias, que
aceitou uma emenda de minha autoria, a Emenda nº
1, que ele dividiu em duas emendas. O que aconteceu? O Senador Rollemberg propôs que o eleitorado podia apresentar projeto de iniciativa popular e
também de emenda à Constituição. E a minha emenda foi mais além: não só agora a apresentação de
propostas de emenda à Constituição e de projetos,
mas também o eleitorado podendo emendar projetos em tramitação no Senado ou na Câmara dos
Deputados e propostas de emenda em tramitação
no Congresso Nacional.
O Senador Lindbergh Farias apenas acrescentou
que, no caso de emenda a projetos, as assinaturas
poderiam ser de 0,5% do eleitorado, mas, no caso de
emendas à Constituição, o eleitorado teria que se valer
de uma lista de assinaturas da ordem de 1%, significando dizer, Sr. Presidente, que a cidadania brasileira
está protegida pela nossa Constituição, que prevê o
instituto da iniciativa popular, que prevê o plebiscito,
que prevê o referendo.
Com esta proposição, sem dúvida alguma, com
esses acréscimos, nós estaremos agradecendo, de
certa forma, àqueles que nos colocam aqui, que são
os eleitores do Brasil. Ora, se nós, que somos representantes, podemos emendar, podemos ter a iniciativa
de projetos ou de PECs, por que não o nosso patrão
não ter o direito da iniciativa de projetos de lei ou proposta de emenda à Constituição?
Por isso, é mais do justo, é mais do que lógico e é democrático que estejamos do lado dessa
proposta de iniciativa do nosso Senador Rodrigo
Rollemberg. Por isso que votarei favorável, votando
também, sem dúvida alguma, no parecer do Relator
Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares.
Há, sobre a mesa, Emenda nº 10, assinada por
vários Srs. Senadores, Senador Eunício Oliveira, que
propõe: “insira-se, onde couber: § as proposições de
iniciativa popular apoiadas por partidos políticos com
representação em ambas as Casas do Congresso Nacional, não se submeterão às hipóteses de sobrestamento de pauta previstas nesta Constituição”.
É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Lindbergh, para que ele emita um rápido parecer sobre a
proposta de emenda assinada pelo Plenário.
PARECER Nº 679, DE 2013–PLEN
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, esta é uma proposição do Senador
José Agripino. Nós estamos acolhendo a emenda do
Senador José Agripino. Já me antecipo dizendo que o
Senador Romero Jucá e a maior parte dos Senadores
aqui têm uma proposição para a retirada dessa urgência constitucional, apesar de concordar principalmente
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com a emenda sugerida hoje pelo Senador Pedro Taques, que, na verdade, dá possibilidade de solicitar a
urgência ao Congresso Nacional.
Então, veja bem, quem ia votar a urgência ou não
eram os Parlamentares, Senadores e Deputados, mas,
mesmo assim, Senador Romero Jucá, até porque o Senador Pedro Taques tem uma PEC nesse sentido – a
PEC 15, de 2013 –, nós vamos acolher a proposição
de V. Exª porque a gente quer construir o texto da forma mais colaborativa possível. Vamos retirar, então, as
Emendas 6 e 7, propostas pelo Senador Romero Jucá.
O Senador Randolfe também tem uma proposição no sentido de reduzir de cinco para três Estados.
Eu, apesar de concordar com o Senador Randolfe, não
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acho que é o momento apropriado. Eu não vou acolher, porque o que a gente quer aqui, Sr. Presidente,
é construir esse clima, uma contribuição colaborativa
de Parlamentares dos mais diversos partidos.
Então, apesar de concordar com a emenda do
Senador Randolfe, eu não a acolho. Acolho integralmente a sugestão do Senador Romero Jucá e também
a Emenda do Senador José Agripino Maia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do relator é favorável.
Passa-se à votação, em primeiro turno.
Leitura...
O Senador Lindbergh deu parecer favorável.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
(Procede-se à votação.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Desculpas por minha desatenção. Ele deu parecer favorável aos destaques? Então,
teríamos oportunidade para debater os destaques
mais à frente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Lindbergh acolheu a emenda do Senador José Agripino e de vários outros Srs.
Senadores e o destaque do Senador Romero Jucá,
que precisará ser votado, na sequência.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Mas, eu gostaria de me manifestar sobre a questão
do destaque do Senador Romero Jucá, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de o Senador Pedro Taques falar,
queria lembrar aos Srs. Senadores que nós vamos ter
ainda importantes votações nominais. Portanto, é fundamental a presença de todos para que possamos hoje
avançar na nossa pauta, na pauta do Senado Federal.
Com a palavra V. Exª, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Serei breve, curto.
A Constituição, Sr. Presidente, permite que o
Presidente da República solicite urgência. Está lá no
art. 64. Agora, é um vezo de um presidencialismo imperial, monárquico, aceitar, Senador Braga, que só o
Presidente da República possa solicitar urgência. Se
nós somarmos os votos dos Senadores que aqui se
encontram... Só o Senador Aloysio teve mais de 10
milhões de votos. A questão não é de quantidade de
votos; a questão é de firmar o Poder Legislativo como
um dos órgãos da República.
Nós vivemos um presidencialismo imperial, mas
nós temos que permitir ao titular do Poder solicitar urgência. Ele vai solicitar, cabe ao Congresso Nacional,
lá na Casa iniciadora, votar favoravelmente ou contra
a solicitação dessa urgência. A entender que só o Presidente da República poderia solicitar essa urgência é
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concordar com a manutenção de um Poder Legislativo,
com todo o respeito, submisso à função executiva. Se o
Presidente pode, por que o cidadão não pode solicitar
essa urgência? Não há razoabilidade.
Sr. Presidente, vou encerrar dizendo que existe a
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2013, e
nós voltaremos a este debate. Vou votar favoravelmente
à proposta de emenda do Senador Rodrigo Rollemberg e
do Senador Randolfe, relatada pelo Senador Lindbergh.
E encerro dizendo que, em 1824, o Imperador
dissolveu a Constituinte. Em 1889, a República foi
proclamada em uma quartelada, em razão da força do
Executivo, em detrimento do Parlamento. O Parlamento
não pode ser submisso ao Poder Executivo. Por isso,
não é a quantidade de voto ofertada a um cidadão,
mas é restaurar a importância do Poder Legislativo.
Aliás, Sr. Presidente, eu tenho uma outra proposta de emenda à Constituição, em que 1/3 dos Deputados Federais ou 1/3 dos Senadores possa solicitar
urgência em determinados projetos. Por que só o Poder
Executivo? São daqueles que entendem que o Poder
Executivo é mais importante. Aliás, esse também é um
pecado da sociedade brasileira.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Permite-me, Senador?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Acho que V. Exª está abordando um tema da maior
importância. Se o Presidente da República pode pedir
urgência, por que o Senador não pode pedir urgência?
Acho que seria, talvez, o momento e a hora exata de também botar na Constituição o fim da medida
provisória, que é a parte ridícula, mais absurda e de
mais prepotência do Presidente da República.
Quando se fez a Constituinte, a Comissão de
Sistematização criou o parlamentarismo e, no parlamentarismo, a medida provisória. Caiu no plenário o
parlamentarismo. E eu defendia que, caindo no plenário o parlamentarismo, não precisava nem votar. A Comissão de Redação Final podia ter retirado a medida
provisória. Não retiraram.
V. Exª está num impulso tão importante, tão significativo e tão correto, que o bom seria que aproveitasse
e tirasse também a medida provisória.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado. Aliás, já existe uma proposta de emenda à
Constituição, que todos nós assinamos, relatada pelo
Senador Aécio, e que está lá na Câmara dos Deputados, deitada numa gaveta escura. E nós não sabemos
quando essa gaveta será aberta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Pedro
Taques.
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Aproveitamos a intervenção de V. Exª – deixem-me só lembrar um minutinho, sem interromper nossos
trabalhos – para lembrar que nós sugerimos a priorização de algumas matérias pela Câmara dos Deputados.
E vou fazer esse adendo incluindo essa sugestão do
Senador Pedro Taques, relatada pelo Senador Aécio
Neves. Farei isso amanhã.
Sobre a mesa, requerimento de destaque.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, permita-me uma rápida interrupção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – É realmente uma matéria extremamente relevante. E apenas para acrescentar que na
última quinta-feira o Presidente da Câmara, Deputado
Henrique Alves, me comunicou que estaria já com a
comissão sendo instalada e que pretendia dar a ela a
velocidade e a celeridade necessárias. Uma palavra de
V. Exª em nome da unanimidade dos Senadores que
a apoiaram, algo raro nesta Casa, seria importante,
para que pelo menos uma das questões essenciais
ao bom funcionamento do Poder Legislativo fosse sanada. Outras boas consequências viriam a partir da
aprovação dessa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. Exª.
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Sobre a mesa, requerimento de destaque, que
será lido.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos que encerrar a discussão e entrar em processo de votação,
até pelo fato de que a pauta é extensa, eu imagino, e
já são quase 21 horas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida. Agradecemos muito a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
acho que nós temos que entrar em processo de votação
para dar bom andamento aos trabalhos que V. Exª preside.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Requerimento de destaque para votação em
separado do §3º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 3.
Assinado: Senador Romero Jucá, Senador
Aloysio Nunes Ferreira e vários Senadores.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Só para dizer, Sr. Presidente, em trinta segundos, que nós estamos favoráveis,
apesar de discordarmos no mérito; concordo com a
emenda do Senador Pedro Taques. Mas fizemos um
acordo aqui para viabilizar a votação desse texto, que
é um grande avanço. Então, nós vamos votar favorável
a esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos, como eu falei, pedir ao Presidente da Câmara para que priorize essa proposta de
emenda à Constituição. Nós já pedimos com relação
àquela que altera os prazos de apreciação das medidas provisórias e pediremos, também, que priorize a
apreciação dessa matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Presidente, me permita. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento de destaque.
Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, só me permita. Se o relator tem
parecer favorável ao destaque, ele não pode incorporar já, antecipadamente, ao relatório e irmos direto à
votação da proposta de emenda à Constituição?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É porque já tem parecer da CCJ e, como
é fundamental que nós avancemos, e essa foi a sugestão do Senador Lindbergh, eu acho que é prudente,
a partir de amanhã nós trabalharmos... Nós pedimos,
exatamente, a priorização de 11 matérias lá na Câmara dos Deputados, que andaram, e eu tenho absoluta
convicção de que nós teremos exatamente a mesma
resposta com relação a essa proposta de emenda à
Constituição que nivela os Poderes; da mesma forma
que o Poder Executivo pode pedir urgência para as
matérias, o Legislativo pode fazer o mesmo.
Votação do requerimento. (Requerimento nº
801, de 2013)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Votação da proposta, sem prejuízo das Emendas
e da matéria destacada.
Senador Eunício e Senadora Kátia.
Consulto a Casa se podemos abrir o painel. (Pausa.)
Senador Wellington.
(Procede-se à votação.)
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pode sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu lembro aos Srs. Senadores que nós
vamos ter outras importantes votações nominais.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Portanto, é fundamental a presença de
todos no Senado para que nós possamos continuar
deliberando. Pelo menos as duas próximas matérias
exigem um quórum diferenciado, maioria...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de ler aqui
uma decisão judicial que eu acabo de receber da Juíza
Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, da 4ª Vara Cível
Federal de São Paulo, que determinou que o Senado
Federal deixe de usar em seus clippings reportagens
e colunas publicadas pela Folha de S.Paulo. Decisão
liminar ordena que o Senado retire do seu site, em 48
horas, as matérias jornalísticas reproduzidas indevidamente, sob pena de multa de R$5 mil por dia de atraso.
Cabe recurso da decisão.
Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que encaminhei
correspondência a V. Exª, no dia 10 de abril deste ano
– portanto, há três meses –, com cópia para todos os
colegas Senadores, da minha decisão de não receber
o clipping do Senado, oficial, justamente pela demanda judicial que a Folha de S.Paulo empreitou contra a
Empresa Brasileira de Comunicações por usar indevidamente as matérias, ipsis litteris, dos editais, dos
colunistas no clipping do Senado.
Encaminhei a V. Exª e a todos os colegas. Desde
abril, eu me recuso a receber o clipping e recebo os
jornais originais.
Eu gostaria de lembrar que esta Casa, na semana
passada, votou aqui as mudanças no Ecad, também
em favor do direito autoral. Aquele dia foi de comemoração, quando aqui estavam todos os artistas, todos
os autores presentes. Este assunto, este tema não tem
diferença nenhuma do que nós votamos aqui e do que
nós comemoramos aqui.
Portanto, eu peço a V. Exª não só o cumprimento
da lei – e sei que V. Exª o fará com todo o rigor –, mas
que os colegas, mesmo recorrendo da decisão posta
em movimento de protesto, assim como fizemos pelos artistas, que nós também possamos nos recusar
de receber o clipping desta empresa, que se recusa
a pagar os direitos autorais da Folha de S.Paulo. E
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os outros jornais que estão no clipping estão apenas
esperando essa decisão para também entrarem com
a mesma medida.
Então, em prol do direito autoral, diz a Drª Marcelle: “A despeito da importância da disseminação da
cultura e da informação”, há “patente violação do direito autoral”, pois a divulgação é feita sem qualquer
contrapartida, sendo relevante que o jornal “cobra dos
usuários pelo acesso ao seu site”.
Em janeiro, o Senado suspendeu a prática, mas,
em março, a retomou por parecer dos advogados do
Senado, que julgaram, naquela época, que a Empresa
Brasileira de Comunicação estava fazendo uso devido.
Agora, a Justiça Federal diz que nós estamos
desrespeitando um direito autoral dos jornais do País,
de que todos nós conhecemos a categoria, o gabarito
e sabemos do custo para se produzir um jornal como
Folha de S.Paulo, como Estado de S. Paulo, como O
Globo, como Correio Brazilienze, como Valor Econômico, e todos os jornais do País.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... à Casa que, por outros motivos também, mas sobretudo por economia de despesa, não
vamos renovar o contrato com a EBC. Já foi uma decisão tomada pela Mesa do Senado Federal.
E com relação a essa decisão...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Podíamos aproveitar e também não renovar os contratos com os jornais. Já tem tudo nos sites.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E com relação a essa dúvida que havia quanto à utilização de conteúdos nos nossos sites
aqui no Senado Federal, é muito bom que haja uma
decisão judicial porque pelo menos dará um norte de
utilização, um parâmetro de utilização, um limite de
utilização desses conteúdos todos.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, eu gostaria apenas de lembrar ao Senador Inácio Arruda...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para encaminhar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ...
que para os sites e os blogs são cedidas pelos jornais algumas matérias, mas o clipping do Senado é
uma cópia fiel dos jornais do País. Isso é um abuso
ao direito autoral.
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Muito obrigada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente. Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mas se tem no site, pode...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, Líder vai ter direito de encaminhar
matéria nesta Casa?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Já encerrou a votação. Tem 56 eleitores.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e Senador
Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Discussão totalmente fora de propósito, de hora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas nós tivemos que...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
a democracia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não podemos fazer um controle
preventivo das intervenções.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Mas, Sr. Presidente, a matéria tem que ser encaminhada pelo Líder. V. Exª sabe disso. É regimental.
Encaminhar matéria já com 55 votos não orienta a
bancada a votar uma matéria importante como esta
que estamos votando, dentro do calendário especial
aprovado por V. Exª e por todos os Líderes.
Portanto, só quero deixar aos Senadores do
PMDB que ainda não votaram que o nosso encaminhamento é favorável a esta matéria que permite reduzir para que a iniciativa popular possa valer, com a
restrição da questão da urgência constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, para ganhar tempo, não me inscrevi durante o debate, mas não poderia deixar de registrar
com alegria a votação deste projeto. Senti-me bastante
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contemplado pelo nosso Relator, Senador Lindbergh,
quando lembrava que exatamente o que pede as ruas,
não só pela pesquisa, é esse direito de participação,
esse direito de participar.
Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores como
único Partido da minha vida. E uma das coisas que
mais me animavam era exatamente a luta, junto com
outros partidos deste País, pela democracia, pela participação. Eu acho que a nossa Constituição…
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –…,
quando dá todo poder ao povo, permite exatamente isso.
Eu queria, apenas ao encaminhar o voto “sim”,
Sr. Presidente…
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, sem interromper o Senador
Wellington, fazer um apelo aos Senadores. Nós ainda temos votações importantíssimas fazer. Só nessa
matéria nós vamos ter três votações nominais. Nós
ainda vamos votar a complementação do Ecad, a regulamentação do empregado doméstico…
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Crimes de tortura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –…, o fim das organizações criminosas…
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Correios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... e é muito importante que nós possamos avançar.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Hoje. Exatamente hoje.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
que eu queria, Sr. Presidente, era, como eu disse aqui,
registrar para que o povo possa acompanhar e entender o que nós estamos falando.
Se a gente pega como exemplo a eleição de 2010,
em que tivemos 135,8 milhões de eleitores, tivemos,
ali, naquela eleição, descontados os votos nulos e
brancos, como prevê o projeto, 98 milhões de eleitores.
Com base nisso, Sr. Presidente, partidos foram
criados, agora, recentemente, e precisavam, pela importância que tem um partido, de 0,5% do número de
inscritos, de eleitores, de votos válidos. Algo em torno
de 490 mil assinaturas para criar um partido, que é algo
permanente, que é algo próprio da democracia, que tem
fundo partidário, que tem tempo de televisão. E para
apresentar um projeto de iniciativa popular, pegando
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como exemplo a eleição de 2010, seria necessário
nada menos que 1,358 milhão de assinaturas. É claro
que eu sei, porque também participo dessas coletas
de assinaturas, que é um esforço até para trazer dois
milhões, três milhões, até mais.
Mas eu não posso deixar de registrar aqui que
estamos dando um passo real na direção de permitir
uma participação maior. Como Líder do Partido dos
Trabalhadores, não só orientamos o voto “sim”, mas
comemoramos, Sr. Presidente, porque tenho certeza
da aprovação, como um dos grandes passos que o
Senado dá nessa abertura da participação popular.
É isso que quer quem se manifestou…
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –…
não só agora, mas ao longo de muitos anos, no nosso País.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, também deixei a minha inscrição para
o encaminhamento, mas estava inscrito para discutir
a matéria.
Quero, primeiro, enaltecer a iniciativa, do Senador Crivella, do Senador Randolfe, do Senador Rodrigo
Rollemberg, de tratar dessa questão da iniciativa popular, que vai se somar a um conjunto de iniciativas, que
também existem na Câmara dos Deputados, que vão
ser aglutinadas com essa emenda constitucional. Vai
facilitar o processo da iniciativa popular, que é o que
está conferido na Constituição. Ela manda isso. Nós
estamos apenas aprimorando o processo da iniciativa, da participação direta da população, que é muito
importante para o Congresso Nacional.
Ao contrário de diminuir o papel da representação
política de Senadores e Deputados, eleva, porque você
vai votar aqui matérias que vêm com forte respaldo popular, com forte respaldo social. Vai haver um exame mais
apurado do olho daquele que está reivindicando lá na
rua. Nós vamos ter condição de aprimorar o processo
democrático que estamos vivendo, de consolidar a nossa
democracia e de olhar mais para as demandas sociais.
Normalmente, nós falamos aqui em reforma política, em voto distrital, em voto proporcional, em coligação, mas às vezes temos dificuldade de entender
transporte público de massa, que tem que haver metrô
na rua, que tem que haver metrô subterrâneo, que tem
que haver melhor atendimento à saúde, que tem que
gastar menos com juros – que acabam de aumentar
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em mais 0,5% –, porque esse dinheiro sangra a economia popular, é mais dinheiro para a banca.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É isso que temos que examinar e é essa é a matéria
que vem do povo. Do povo vêm matérias que estão
ligadas ao sentimento de resolver problemas concretos e objetivos da nossa população.
Por isso, Sr. Presidente, o nosso encaminhamento
é favorável ao aprimoramento que estamos fazendo da
iniciativa popular em nosso País. Mesmo que tenhamos que fazer, mais adiante, novas modificações, essas que estamos fazendo agora já permitem avançar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu estou
muito preocupada, Presidente, porque estou ouvindo
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os pronunciamentos, todos favoráveis a essa PEC e
é uma PEC que exige quórum especial.
Há 59, mas, se nós não votarmos, podemos perder
até o discurso e perder a votação dessa emenda, tão valiosa, que todos nós sabemos. E já são 9 horas da noite.
E também, socialmente, estão aí os Correios esperando que votemos a anistia para os Correios. É isso
que preciso pedir para o senhor, Senador Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, para colaborar, vou esperar abrir o painel
e falarei em seguida.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos abrir o painel e anunciar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 59, nenhum voto NÃO.
Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda
à Constituição nº 3.
Votação do § 3º do art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição destacada.
Quem aprova o § 3º mantém o texto em votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, para orientar, já que eu sou autor do
destaque, quero registrar que nós somos favoráveis à
iniciativa popular. Nós diminuímos o quórum da iniciativa popular, nós estamos autenticando as assinaturas
digitais para os projetos, mas havia um dispositivo que
dizia que todos os projetos entrariam em regime de
urgência trancando a pauta.
Como houve um entendimento com o Relator,
Senador Lindbergh, eu estou fazendo o destaque. Portanto, a orientação e o combinado é o voto “não”, para
que nós retiremos essa urgência de pauta, do texto,
exatamente para que nós tenhamos consequência ao
acordo que foi feito.
Tanto esse destaque deverá ser votado “não”,
como o destaque seguinte, que diz respeito às Emendas nºs 6 e 7, também do mesmo teor, terão voto “não”,
para que nós fiquemos, aí sim, o Congresso recebendo
as iniciativas populares e dando a urgência naquelas
matérias que entender que são prioritárias.
Esse é o acordo, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, de acordo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Quero só dizer que nós estamos de acordo, apesar de
discordarmos no mérito, em especial da Emenda do
Senador Pedro Taques, mas fizemos o acordo e vamos votar “não”, e o Senador Pedro Taques, com uma
emenda própria, que é à PEC nº 30, vai, novamente,
apresentar para discussão logo depois.
Então, nós, em virtude desse acordo, também
votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
Repetindo o que disseram aqui o Senador Romero, o autor do requerimento e da emenda, e o Senador

Quinta-feira 11

45803

Lindbergh, o Relator, quem aprova o § 3º e mantém o
texto vota “sim”...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – O acordo é para votar “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quem rejeita o § 3º e retira o texto vota
“não”. É exatamente isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O acordo é para votar “não”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo
acordo, o PT recomenda o voto “não”.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
O PDT vota “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “não”, o PP
encaminha o voto “não”, o PT encaminha o voto “não”,
o PCdoB encaminha o voto “não”...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pelas mesmas razões colocadas
pelo Relator da matéria, Senador Lindbergh, para que
a gente possa construir esse grande acordo e possa
aprovar essa Proposta de Emenda à Constituição, por
unanimidade, como foi no primeiro turno, nós também
concordamos com a retirada da urgência, portanto
com o voto “não”.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Apenas, Presidente Renan, para um esclarecimento, pois
vejo que ainda há alguma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto “não”, na
verdade, consagra um acordo que não impede que
uma proposta de iniciativa popular tenha a urgência
que será dada, obviamente, pelos Senadores, pelo
Congresso, a partir da sua relevância e, obviamente,
da sua urgência.
E é óbvio que, chegando a esta Casa uma matéria com grande apoio popular e apelo popular – o
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projeto Ficha Limpa é o melhor exemplo disso –, ela,
obviamente, terá preferência para a votação.
Preserva-se, portanto, um quórum mais baixo
para a apresentação dessas medidas, na verdade,
aproximando esta Casa da sociedade brasileira.
Por isto, o PSDB vota “não” na manutenção do
acordo e para ampliar a participação popular, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “não”, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota “não”.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar à votação e proclamar o resultado. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Espera aí, Sr. Presidente. Só tem 50. Aí, de repente,
não sei...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar aos Srs. Senadores que o Senado, desde o momento em que os
Senadores se comprometeram a votar...
Senador Walter Pinheiro e Senador Randolfe,
eu queria só comunicar à Casa que, nessa chamada
agenda positiva do Senado, em resposta à sociedade,
nós já deliberamos sobre os recursos para o Fundo de
Participação dos Estados, sobre crimes de corrupção
como crimes hediondos, o Simples para os advogados, o Ficha Limpa para os três Poderes, a destinação
de royalties para educação e saúde, a transparência
na gestão dos direitos autorias do Ecad, também foi
aprovado o projeto que responsabiliza a pessoa jurídica que auferir vantagem por corrupção, a participação
popular no processo legislativo, o Estatuto da Juventude, o fim do voto secreto em processo de cassação
de mandatos de deputados e senadores.
Já havíamos votado anteriormente – e pedimos
preferência – o Fundo de Vítimas de Homicídio, ao Presidente da Câmara dos Deputados. Votamos também,
na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que
trata da exploração do trabalho escravo, que aprovou
uma preliminar de em 30 dias nós regulamentarmos
a matéria. Nós já havíamos aprovado também – e pedimos preferência – o projeto que trata da Defensoria
Pública; o projeto que reconhece os papiloscopistas
como peritos oficiais; o serviço civil obrigatório para
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profissionais da área de saúde – o Governo editou uma
medida provisória que trata disso e, portanto, a matéria
foi resolvida porque terá outro tratamento legislativo.
Votamos a proposta que estabelece regras para impulsionar as Zonas de Exportação, as ZPEs; votamos
a proposta de emenda à Constituição que veda que
cônjuge ou parente possa ser suplente de Senador e
reduzimos o número de Senador, que eram dois para
um; estamos concluindo a votação da PEC nº 3, que
facilita o exercício da iniciativa popular; vamos votar,
daqui a pouquinho, o projeto que define organização
criminosa; vamos votar também um projeto que regulamenta a extensão dos direitos dos trabalhadores às
empregadas domésticas; vamos votar também, ainda
hoje, como combinado com as Lideranças partidárias,
o Projeto nº 11, que cria o Sistema Nacional de Combate à Tortura.
Por isso é importante a presença de todos.
Amanhã teremos a votação de uma pauta que
começa pela medida provisória que é relatada pelo
Senador Eunício Oliveira. Teremos uma reunião da
Mesa, onde deveremos apreciar e aprovar o projeto
de resolução que tranca a pauta de apreciação de vetos com 30 dias, e teremos, em seguida, às 13 horas,
uma sessão do Congresso Nacional para aprovarmos
esse projeto de resolução.
De modo que se nós colaborarmos, nós chegaremos, sem dúvida nenhuma, ao final dessa pauta.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar
o resultado.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, permita-me. De acordo com o acordo que foi
feito, votei “não”, sem prejuízo da minha argumentação,
que está na Proposta de Emenda à Constituição nº 15.
Gostaria que ficasse registrado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 6; NÃO, 51. Nenhuma abstenção.
Está, portanto, rejeitado o § 3º do art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, que deixa, portanto, como consequência da votação, de constar do texto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, na verdade o meu voto, e tenho a impressão
que o dos demais colegas, Pedro Simon, Paulo Paim,
Lúcia Vânia e Angela Portela, foram votos favoráveis.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
V. Exa está se acostumando a votar “sim” aqui sempre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de
todos os Senadores citados pelo Senador Inácio Arruda.
Passamos agora à votação das emendas.
Há, sobre a mesa, dois requerimentos de destaque que serão lidos pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, queria fazer uma proposição para que os
destaques que têm parecer favorável do Relator nós votássemos em globo, e os que têm parecer contrário nós
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votássemos em globo, exatamente para que nós possamos aglutinar as votações e ganhar tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL) – Se não houver objeção de que nós possamos votar
em globo os destaques com pareceres favoráveis e contrários, nós faremos como sugere o Senador Romero Jucá.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
De acordo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Destaque de emenda para votação em separado:
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em
separado da Emenda no 6 à PEC no 3, de 2011.
Assinado: Senador Romero Jucá e outros Senadores.
Destaque da emenda para votação em separado:
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em
separado da Emenda no 7 à PEC no 3, de 2011.
Assinado: Senador Romero Jucá.
São os seguintes os requerimento na íntegra:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, esses dois destaques dizem respeito
também ao entendimento construído com o Senador
Lindbergh, portanto o parecer...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação, em globo, dos dois requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
Passa-se agora, como consequência da aprovação dos requerimentos, à votação em globo das emendas de parecer favorável, ressalvadas as destacadas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Só uma informação: a emenda de minha autoria está
incluída aí?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A emenda de V. Exa está no bloco das
emendas que receberam parecer favorável.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
São essas agora?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São essas agora, exatamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação em globo, Srs. Senadores,
das emendas de parecer favorável, ressalvadas as
destacadas.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Democratas vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Democratas votam “sim”.
Senador Romero, como vota?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Nós
votamos “sim”, porque essas são as emendas que têm
parecer favorável, exceto as duas destacadas, 6 e 7,
que votaremos posteriormente “não”. Portanto, o voto
agora é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, agradecendo a compreensão do Senador Lindbergh que acolheu emendas nossas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, quero mais uma vez...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em nome
do nosso Líder Francisco Dornelles, o PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP vota “sim”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Quero fazer um apelo, Sr. Presidente, porque nesse
caso específico a votação “sim” requer inclusive o
quórum qualificado. Na votação anterior já havia caído
bastante o quórum.
Portanto, para que não cometamos agora, no
meio da votação, o equívoco de derrotar aquilo que foi
acordado e, portanto, absorvido pelo Relator, como as
emendas que foram apresentadas a esse importante
projeto que abre, cada vez mais, a possibilidade dessa
interação do Parlamento com a sociedade seria importante que pudéssemos fazer uma convocação às Srªs e
aos Srs. Senadores para a presença em plenário para
a votação dessa matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente Sr. Presidente. Queremos convidar todos
os Senadores e Senadoras que estão em seus gabinetes. Essa matéria precisa ter 49 votos “sim”. São as
emendas aprovadas na Comissão de Constituição e
Justiça. Portanto, é muito importante que os Senadores
venham votar, para que atinjamos o quórum, aprovando as emendas dentro do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação das emendas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, o PSOL obviamente vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que estão em outras
dependências, por favor, venham ao Plenário. Nós estamos procedendo a importantes votações nominais.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para mim
está muito claro, não precisaria nem responder, mas
V. Exª fez a leitura do que será votado hoje. Percebi
que a moçada levantou o cartaz de forma silenciosa.
Estou tranquilizando-os de que o acordo feito é de que
a matéria será votada. Não houve acordo, votaremos
a matéria conforme acertamos na última quarta-feira,
não é isso, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente como coloca V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Flexa Ribeiro.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente Renan, pediria a V. Exª que incluísse para
votarmos hoje ainda o requerimento de minha autoria
e do Senador Eunício Oliveira, para o apensamento
das PECs nº 46 e 61, que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a Mesa um requerimento que
nós apreciaremos dentro ainda da Ordem do Dia.
Nós vamos encerrar a votação.
Senador Humberto Costa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Presidente não vota, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Infelizmente, o Regimento e o programa
não permitem que nós votemos em matérias ordinárias, em deliberações ordinárias e em apreciação de
propostas de emenda à Constituição.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, enquanto V. Exª aguarda a chegada dos
Senadores, qual é a previsão do início da sessão de
amanhã?
V. Exª tinha falado no início, mas só para a gente...
Eu, por exemplo, não estava aqui. A partir, inclusive,
da chegada da MP nº 610, porque, com a leitura dela,
efetivamente nós vamos ter que ir imediatamente para
a PEC, até por conta do trancamento da pauta. Portanto, como a gente tem uma jornada extensa hoje à
noite aqui, com a votação daquilo que já havia anunciado... Eu até fiquei um pouco preocupado, mas acho
que o Senador Paulo Paim resolveu isso, apesar de
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V. Exª não dizer o nome da matéria, mas a referência
que o Senador Paulo Paim fez é ao projeto de anistia
dos trabalhadores dos Correios. Então, eu queria saber de V. Exª se nós vamos antecipar a Ordem do Dia
amanhã, para termos condição de apreciar a medida
provisória e, consequentemente, as outras matérias que
havíamos anunciado para o dia de amanhã. E se isso
implicará, por exemplo, se vencida a pauta amanhã,
alguma alteração no calendário em relação à sessão
deliberativa de sexta-feira.
Eu quero, mais uma vez, fazer um apelo – eu
conversei inclusive com o Senador Aloysio Nunes Ferreira agora: amanhã nós vamos empreender esforços
para que os partidos nas duas Casas, as bancadas, a
gente tente estabelecer um calendário, Sr. Presidente,
para a apreciação da LDO.
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Eu sei que não é fácil, mas, se não votarmos a
LDO, obrigatoriamente nós teremos que ter sessões
durante o período do recesso, o que, consequentemente... Ainda que não consigamos atingir o quórum
para as sessões, é necessário avisar às Srªs e aos Srs.
Senadores que nós teremos a pauta normal durante
o período do recesso parlamentar se não lograrmos
êxito nessa empreitada de amanhã até segunda, no
sentido de apreciar até a próxima quarta-feira o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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, 55; NÃO, nenhum voto.
Nenhuma abstenção.
Estão, portanto, aprovadas as Emendas nºs 1 a
5, 8 e 9 da Comissão de Constituição e Justiça, e 10
de plenário, da PEC nº 3, de 2011.
Votação das Emendas 6 e 7, destacadas. Só
lembrando que são aquelas emendas que tiveram
pareceres contrários.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu indago à Mesa se são as Emendas 6 e 7 que nós
destacamos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, pelo acordo, o voto é “não”, Sr. Presidente. Com
a aquiescência do relator e do autor da PEC, o entendimento para a votação agora é “não”, para rejeitar as
duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP encaminha “não”.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “não.”
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “não”.
Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O
PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB vota “não”.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – O PSB, em função do acordo, também vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – O
PSB, em função do acordo, vota “não”.
Senador Gim Argello, como vota o Bloco União
e Força?
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Vota
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Bloco União e Força vota não, Senador Blairo Maggi.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – O PSOL, em decorrência do acordo, vota “não”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essas emendas receberam pareceres
contrários.
Eu faço um apelo aos Srs. Senadores que venham ao plenário. Nós ainda vamos ter pelo menos
duas votações importantíssimas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, como temos pela
frente a PEC das Domésticas – não é PEC das Domésticas, é uma lei complementar –, eu sugeriria a V. Exª
que, em seguida a essa votação, antes das próximas
votações, entrasse a Lei Complementar das Domésticas, que exige 41 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos, com satisfação, o que pede V. Exª.
Nós estamos procedendo a uma votação nominal. Está sendo votada uma proposta de emenda
à Constituição. Pedimos aos Srs. Senadores que venham ao plenário.
Senador Benedito de Lira, com a palavra, V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, eu peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu pedi a palavra, pela ordem, para
que eu pudesse prestar aqui algumas informações. Ao
mesmo tempo, quero provocar o Líder do Governo, o
Senador Eduardo Braga, para que ele possa ser parceiro daquilo que vou dizer agora.
Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a
Presidenta Dilma, que, na manhã de hoje, participou
de um encontro com os prefeitos do Brasil inteiro, que
vieram a Brasília em busca de melhoria para seus
Municípios. Imaginávamos que a Presidenta pudesse
anunciar um pacote de alguns bilhões para atender
aos Municípios, o que, na verdade, não representaria
muita coisa, porque todos os Municípios brasileiros
estão inadimplentes, praticamente. Mas ela tomou
uma ação que agradou aos prefeitos, se não 100%,
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mas eles saíram satisfeitos. Foi o anúncio de valores
da ordem de R$3,5 bilhões, aproximadamente, o que
corresponde, possivelmente, a 1% do Fundo de Participação dos Municípios. É aquilo que fora feito lá atrás,
com o Presidente Lula, quando V. Exª se encontrava
como Presidente da Casa. Além disso, a Presidenta
também anunciou uma série de outras propostas para
atender aos Municípios brasileiros, como mais distribuição de máquinas e de equipamentos.
Seria interessante, por exemplo, Sr. Líder, meu
querido Senador Eduardo Braga, que V. Exª pudesse
ser o porta-voz desta Casa com a Presidenta da República, no sentido, Sr. Presidente, de que houvesse
algumas emendas de parlamentares para a aquisição
de patrulha mecanizada, de tratores etc., para atender aos pequenos e médios produtores do Brasil, e de
que, especialmente nas regiões mais carentes, elas
pudessem ser liberadas pelo Ministério da Agricultura.
Pois bem, Sr. Presidente, quanto a essa agenda especial que V. Exª está pautando – é agora que
eu me dirijo ao meu Líder, o Senador Eduardo Braga
–, tramita nesta Casa, desde 2011, um projeto de lei,
que já tem parecer favorável, do Senador Presidente
da Comissão, meu querido Vital do Rêgo. Noventa e
três por cento dos Municípios brasileiros estão inadimplentes, estão proibidos de fazer contratos, de assinar
convênios e de receber transferências constitucionais.
Em outras épocas, faziam-se obras importantes – e
sabe muito bem V. Exª disso –, obras estruturantes
nos Municípios brasileiros por meio das emendas parlamentares. Mas, hoje, se um Parlamentar apresentar
uma emenda, ela não tem eficácia. Por quê? Porque
o Município inadimplente não pode receber qualquer
tipo de recurso.
Dizem: “Não, a Lei de Responsabilidade Fiscal é
intocável”. Por que ela é intocável para os pequenos e
não é intocável para os grandes? Com o PAC, qualquer
Município que tenha acima de 300 mil habitantes pode
receber os bilhões que o Governo pode disponibilizar.
Não há problema. Agora, um pequeno Município com
10 mil ou 20 mil habitantes precisa fazer uma passagem
molhada. O Parlamentar apresenta uma emenda de
R$100,00 ou de R$200,00, e o Município não recebe
porque está inadimplente.
Se aqui se flexibiliza tudo, por que não podemos
flexibilizar, Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, abrindo uma oportunidade para que os Municípios brasileiros com até 50 mil habitantes possam
assinar contratos e convênios e receber transferências
institucionais para fazer as pequenas, médias e grandes obras? Mas não podem fazê-lo!
Há uma matéria, Sr. Presidente, que tramita...
O meu querido Líder Eduardo Braga está aqui. Eu
invoco o testemunho do Presidente da Comissão de
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Constituição e Justiça, que é o relator da matéria e que
emitiu parecer favorável. O meu Líder, Senador Eduardo Braga, há aproximadamente 90 dias, 120 dias,
Senador Walter, pediu para que a tirássemos da pauta,
para que o Governo pudesse conversar a respeito. E
a conversa não aconteceu.
Isso não seria muito interessante agora, nessa
agenda que V. Exª está fazendo? Nós estamos aprovando aqui tudo, e, até agora, Sr. Presidente, está
faltando esse projeto, para atender os Municípios brasileiros, atender os pequenos! O Congresso Nacional deve trabalhar nessa direção, não apenas para
atender os grandes, para atender São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, as grandes capitais, os grandes centros urbanos! Coité do Nóia, cidade da nossa
terra de Alagoas, não tem oportunidade de fazer isso,
bem como um Município pequeno da Bahia. Enfim, Sr.
Presidente, nenhum Município brasileiro com até 50
mil habitantes está fazendo absolutamente nada, porque, com recurso próprio, ele também não pode fazer
nada. Hoje, eles vieram aqui em busca de ajuda, para
obterem investimento, e a Presidenta deu ajuda para
custeio. E fica exatamente nesse vai e vem.
Por isso, eu queria fazer um apelo ao Líder Eduardo Braga, para que sensibilizasse o Governo para
trazer um projeto positivo para esta Casa. Atender aos
Municípios é atender ao povo, que mora na cidade. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na Nação. O cara
mora no interior, na cidade, e a cidade está preterida
de fazer ou desenvolver uma ação eficaz para atender
os reclamos da sociedade de cada Município brasileiro.
Está aí, nobre Senador Eduardo Braga! V. Exª
fica com o compromisso e com a responsabilidade,
porque foi V. Exª que tirou a matéria da pauta, quando
a Comissão de Assuntos Econômicos ia apreciá-la, e,
por um gesto cortês do relator e do autor, concordamos com o seu pedido. Mas, infelizmente, a resposta
até hoje não chegou.
Eram essas, Sr. Presidente, as informações e os
esclarecimentos que eu precisava dar.
Peço ao meu nobre Líder que não leve a mal este
direcionamento. Ajude-nos a ajudar os pequenos Municípios brasileiros, especialmente os Municípios do
Estado do Amazonas, que tão bem é representado
aqui por V. Exª!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do
Senador Benedito de Lira. É uma intervenção importante no momento em que Brasília recebe a Marcha
dos Prefeitos do Brasil.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 11

45813

45814 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 3; NÃO, 52; nenhuma abstenção.
Estão rejeitadas as Emendas nºs 6 e 7, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à PEC
nº 3, de 2011, emendas destacadas.
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Há sobre a mesa redação para o segundo turno,
que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tendo em vista o calendário especial
aprovado, passa-se ao segundo turno.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2011
Discussão, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 3, de 2011, que
acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60, dá
nova redação ao §2º do art. 61 e acrescenta
§3º ao art. 61, para viabilizar a apresentação
de propostas de emenda à Constituição de
iniciativa popular e facilitar a apreciação e a
apresentação de projetos de lei respectivos.
Discussão da proposta.
Com a palavra, o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, quero dizer que, agora, é feita a última votação, no
segundo turno. Chamo a atenção dos Srs. Senadores
para não haver erro na votação. O quórum está baixo,
e o voto é “sim”. Eu chamo a atenção, porque, na última votação, houve a presença de 55 Senadores, e
nós precisamos de 49 votos. Voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já abrimos o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Com a palavra, o Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos votar “sim”, enaltecendo o trabalho do
Senador Lindbergh e também do autor, Senador Rodrigo Rollemberg, exatamente abrindo mais ainda à
participação popular o trabalho do Congresso Nacional. Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington
Dias
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E
vamos lembrar à Casa, Sr. Presidente, que, logo após...
(Soa a campainha.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
...nós faremos outras votações nominais. Portanto,
é muito importante a presença dos Senadores e das
Senadoras. Nós vamos votar o projeto de lei complementar do empregado doméstico e precisamos de 41
votos “sim”. Portanto, nós vamos acompanhando as
votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington
Dias.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, o Partido Progressista vota “sim”.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, por favor...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota “sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores orienta o
voto “sim”. Da mesma forma, parabenizamos aqui, por
essa vitória, o autor, o Senador Rodrigo Rollemberg,
e o Senador Lindbergh, como relator.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora Lídice da
Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente Renan Calheiros, a Bancada do PSB vota
unida, vota “sim”, com o Senador Rodrigo Rollemberg
e com o trabalho do relator, Senador Lindbergh. Muito
obrigada.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF.) – Sr. Presidente,
pelo Bloco União e Força, o PTB, o PR, o PSC e o
PRB encaminham o voto “sim”.
Sr. Presidente, aproveitando este momento, enquanto os Senadores estão votando, eu gostaria aqui
de parabenizar, pelo brilhante trabalho, pelo excelente
trabalho frente à relatoria da MP nº 610, o nobre Senador Eunício Oliveira, tendo em vista que ele foi um
grande articulador e conseguiu colocar em votação
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todas as matérias importantes. Essa MP passou na
Câmara com louvor. E foram aceitas sugestões.
Modestamente, Sr. Presidente, nobre Senador
Renan Calheiros, V. Exª, o nobre Senador Lindbergh,
vários outros Senadores e eu apresentamos a questão dos táxis, a mudança da permissão, concessão
e autorização dos taxistas, para que possa a viúva
assumi-lo, em caso de perda do ente querido. Essa
matéria já foi votada neste plenário e foi aprovada por
unanimidade. Ela tinha sido vetada por engano. Nós
tínhamos combinado derrubar esse veto, o que não foi
necessário, porque o Senador Eunício, com uma visão
ampla, compreendeu isso. Ele, que é um defensor dos
taxistas também, colocou essa matéria em votação, a
nosso pedido, a pedido de V. Exª, a pedido do Senador
Lindbergh. Essa matéria, quero comunicar a todos vocês, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está
vindo novamente para o Senado, onde, tenho certeza,
como toda medida, como a MP nº 610, será aprovada, ainda mais agora, sabendo que estamos fazendo
justiça com os taxistas do Brasil.
Então, parabenizo o nobre Senador Eunício e
parabenizo também V. Exª, Senador Renan Calheiros,
que, da vez passada, quando essa matéria foi relatada,
foi o relator. Falar sobre o taxista é falar sobre gente
humilde. Este é o trabalho desta Casa: defender aqueles que mais precisam. E, entre os que mais precisam,
estão os taxistas de Brasília e do Brasil.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Sr. Presidente, apenas quero manifestar minha
satisfação e minha alegria e me congratular com o
nosso Líder, o Senador Rodrigo Rollemberg. Sei o
tamanho da satisfação de se aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Realmente, isso nos
enche de orgulho. E, claro, estender ao Senador
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Lindbergh, pela competência, pela capacidade de
articular e de chegar a um denominador comum, de
chegar a esse resultado.
Parabéns, meu caro Rodrigo! Parabéns, Lindbergh!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra,
V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria fazer uma
proposição à Mesa, porque a matéria relacionada
à regulamentação da profissão das domésticas, no
trabalho excelente do Senador Romero Jucá, pode
suscitar um debate, e isso é importante, é bom. Há
uma inversão de pauta para votar a questão da anistia
dos Correios, agora, por causa do quórum, porque,
se não houver 41 votos, nós poderemos correr o risco
de deixar para outro dia. Então, penso que não houve
acordo, e nós temos o compromisso de votar essa
matéria hoje. Foi acertado na quarta-feira passada.
Então, se puder haver a inversão de pauta, para assegurar o quórum necessário para a essa votação,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a intervenção da Senadora
Ana Amélia. Ela é importante, porque serve, sobretudo,
para reforçarmos o nosso compromisso.
Nós vamos votar a PEC das Domésticas, que exige um quórum diferenciado – 41 Senadores na Casa.
Em seguida, já há acordo para deliberarmos sobre a
matéria a que V. Exª se refere, sobre o projeto das domésticas, que é a regulamentação.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Já pode
computar os votos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 55.
NÃO, nenhum voto.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda
à Constituição nº 3, em segundo turno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Só
quero agradecer a todo o Plenário, por essa votação
unânime neste segundo turno, Sr. Presidente. Muito
obrigado a todos os Srs. Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, lembro aos Senadores que nós vamos ter
votação. Lei complementar, Sr. Presidente, para não
comprometermos as outras votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, mais uma vez, a pedido do
Senador Walter, lembrar aos Senadores que nós vamos ter pelo menos duas votações nominais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, Requerimento nº 33CCJ, que já foi lido. (Requerimento nº 799, de 2013)
Requerimento que pede urgência para a apreciação da regulamentação das empregadas domésticas.
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.
Passa-se à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2013–COMPLEMENTAR
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar,
da Comissão Mista, destinada a consolidar a
legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal, que dispõe sobre
o contrato de trabalho doméstico e dá outras
providências.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do art. 143 do Regimento Comum, a matéria
deverá ser submetida a dois turnos de discussão e votação. No entanto, com a aprovação do requerimento
de urgência, e não havendo objeção do Plenário, o
projeto será apreciado em turno único.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator
o Senador Romero Jucá, com parecer favorável, com
as Emendas nºs 1 a 11 da Comissão de Constituição
e Justiça, que apresenta, e será publicado na forma
regimental.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há ainda, sobre a mesa, requerimentos
de audiência, respectivamente, das Comissões de Assuntos Econômicos; de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Assuntos Sociais, que serão lidos,
da Senadora Ana Rita, do Senador Cyro Miranda e do
Senador Waldemir Moka.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 804, de 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12, do
Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013-Complementar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e dá outras providências.) – tramite, também, pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), para que
sobre a matéria ela se manifeste.
Sala das Sessões, de
de 2013. – Senadora
Ana Rita.
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REQUERIMENTO Nº 805, DE 2013
Senhor presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II c, nº 12, do
Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013 – Complementar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e dá outras providências.) – Tramite, também, pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), para que sobre a matéria ela se manifeste.
Sala das Sessões, de
de 2013. – Senadora
Ana Rita.
REQUERIMENTO Nº 806, de 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12, do
Regimento Interno, que o PLS nº 224/2013-Complementar – (Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e dá outras providências.) – tramite, também, pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para que sobre
a matéria ela se manifeste.
Sala das Sessões, de
de 2013. – Senadora
Ana Rita.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos encaminhar contra o requerimento, porque, pelo Regimento, a Comissão Mista já dá o parecer de mérito. Isso é
regimental. Nós ouvimos a CCJ exatamente para que
nós pudéssemos ampliar o debate e ter a participação
do Senado na CCJ.
Portanto, por uma questão de economicidade,
nós vamos encaminhar contrariamente a esses requerimentos e a esses pareceres, para nós votarmos essa
matéria hoje, em regime de urgência, porque a sociedade brasileira aguarda essa legislação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem querer atropelar o processo, eu gostaria de pedir a V. Exª
que, após a votação da regulamentação da PEC das
Domésticas, nós pudéssemos votar o projeto, que veio
da Câmara, que trata do Ecad. Nós não vamos gastar
mais do que cinco minutos nessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão
da oradora.) – Eu só queria discutir rapidamente o requerimento que nós apresentamos.
Apesar de o Relator, o Senador Romero Jucá,
dizer que a matéria já foi discutida, eu acho que é importante que esse projeto tenha uma boa discussão.
Ao votarmos aqui hoje, na minha opinião, nós
vamos cometer alguns erros, alguns equívocos. Eu
não estou convencida de algumas argumentações
do Relator.
Nós apresentamos algumas emendas na CCJ,
que não foram aceitas. Nós as reapresentamos aqui e
conversamos novamente com o Senador Romero Jucá.
Ele não as acatou. Até compreendo que, em relação a
parte dessas emendas, ele tem razão, mas eu penso
que a falta de debate sobre a regulamentação da PEC
vai trazer enormes prejuízos.
O requerimento pode até retornar à CCJ, para
que se faça um bom debate na CCJ, que vá para a
CAS, enfim, eu acho que o debate precisa acontecer.
Então, se votarmos a regulamentação sem um
debate suficiente, vejo que estaremos correndo alguns
riscos e poderemos, com certeza, ter retrocessos na
PEC que nós aqui aprovamos.
É isso, Sr. Presidente.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Romero Jucá e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
tenho objeção. Tenho – V. Exª já se manifestou – total
interesse em que votemos, ainda hoje, por razões óbvias, o PLS nº 129, procedente da CPI do Ecad, que
voltou da Câmara, mas não tenho objeção que discutamos o tempo que seja necessário e que votemos
ainda hoje o PLS nº 224.
Tenho emendas ao PLS e acho que é necessário
aqui nós procedermos ao debate.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Por exemplo, sobre o art. 26 do PLS, o Senador Romero Jucá – e eu pediria ao Senador Romero
atenção, que é o Relator da matéria –, dá a seguinte
redação: “O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício na forma da
Lei nº 7.998.” O Senador Romero estabelece o prazo
de três meses. Ocorre que a Lei nº 7.998 estabelece
o prazo máximo de quatro meses.
Eu estou apresentando emendas, Senador Romero, estabelecendo o mesmo prazo, o mesmo benefício
de quatro meses, previsto na Lei nº 7.998. Acho que é
de bom-tom, já que a ideia da Proposta de Emenda à
Constituição das Empregadas Domésticas é promover
a igualdade de direitos com todos os trabalhadores.
Seria de bom-tom que toda a legislação infraconstitucional que estamos estabelecendo – e esse é o mérito
da proposta de V. Exª –, na regulamentação, pudesse
estabelecer total igualdade de direitos em relação aos
trabalhadores.
Então, apelo a V. Exª, a fim de ser acatado no
seu relatório, para que seja estabelecido, em relação à
concessão do benefício sobre a justa causa, o mesmo
período de quatro meses que está estabelecido na Lei
nº 7.998, de 2013, ou seja, o período de quatro meses.
Se V. Exª acatar a emenda aqui proposta, nem
haverá a necessidade de apresentar a emenda e, obviamente, de pedir o destaque para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A emenda a que V. Exª se refere é a
Emenda nº 25.
Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos um
acordo com o Governo, baixamos o imposto e fizemos a regulamentação do seguro-desemprego, que
não existe hoje para o empregado doméstico, em três
meses. Então, foi feito um acordo, inclusive, com as
centrais sindicais. Nós conversamos com as cinco
centrais sindicais, e isso foi construído dentro de um
pacto, calculando-se, inclusive, o custo com o Governo.
Portanto, apesar de entender meritória a posição
do Senador Randolfe Rodrigues, eu não vou poder
acatar a emenda, Sr. Presidente.
Vou falar na hora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
penso que nós estamos votando um projeto da mais
extrema importância, afinal de contas, esse projeto
deverá reger as relações trabalhistas de aproximadamente 7 milhões de empregados domésticos – na sua
grande maioria, mulheres.
Eu quero cumprimentar o Senador Jucá pela
habilidade, pela capacidade de negociação para que
chegássemos aqui hoje com pouquíssimas divergências. Pouquíssimas.
Sr. Presidente, nem fiz parte da Comissão Especial, tampouco faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, procurei acompanhar todo
o debate sobre a matéria e, inclusive, conversar com
o Relator relativamente a algumas questões.
Entretanto, Sr. Presidente, eu apresentei duas
emendas. Uma que considero quase que de forma e
imagino que será acatada pelo Relator. É a Emenda
nº 28 e a Emenda nº 27, que estamos apresentando,
eu e o Senador Inácio Arruda.
É uma emenda, Sr. Presidente, que nós gostaríamos que fosse votada em separado, porque é uma
diferença substancial no projeto que o Relator apresenta. Ela diz respeito à contribuição previdenciária.
Ele está propondo 8% de contribuição previdenciária
tanto para o empregado quanto para o empregador.
Nós estamos pedindo uma mudança, para que
essa contribuição seja de 5%, Sr. Presidente, porque
5% é a porcentagem com a qual as donas de casa
contribuem hoje para a Previdência Social; e com 5%
contribuem hoje os microempreendedores individuais.
Então, eu nem peço que ele aceite. Acho que este
é um debate de mérito, mas queremos nós ter o direito de debater esse assunto de forma separada, pela
importância e pela relevância, Sr. Presidente.
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(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para organizarmos o processo legislativo, vamos apreciar agora, Senador Romero, os
requerimentos da Senadora Ana Rita, que pede audiência da Comissão de Assuntos Econômicos; da Senadora Ana Rita, que pede audiência da Comissão de
Direitos Humanos; da Senadora Ana Rita, que pede
audiência da Comissão de Assuntos Sociais; e do Senador Cyro Miranda, que pede audiência da Comissão
de Assuntos Sociais.
Quero comunicar à Casa que há um acordo dos
Líderes partidários no sentido de que possamos simplificar este processo de votação. Assim, vou submeter,
na forma do acordo, esses requerimentos à votação.
Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a mesa emendas que serão
lidas, da Senadora Ana Rita, emenda que altera o
art. 45...
Vou pedir ao Senador Flexa Ribeiro, 1º Secretário, que faça a leitura das emendas.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Emenda nº 12 ao PLS nº 224, de 2013 – Complementar.
Altere-se a redação do art. 45 do Projeto de Lei
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar:
Art. 45 Aplica-se ao trabalhador doméstico a
contribuição prevista no Capítulo III do Título V da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 13: Suprimam-se os incisos VI e
VI (erroneamente duplicados) do art. 27 do
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013 –
Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 14: Altere-se a redação e acresça-se o parágrafo único ao art. 16 do Projeto
de Lei do Senado nº 224, de 2013 – Complementar:
Art. 16. É devido ao empregado doméstico o
descanso semanal remunerado de, ao menos,
vinte e quatro horas consecutivas, o qual, salvo
motivo de necessidade imperiosa do serviço,
deverá coincidir com o domingo, no todo ou
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em parte, além do descanso remunerado em
feriados.
Parágrafo único. Na hipótese de dispensa por
justa causa, a pedido ou no término do contrato
por prazo determinado, os valores previstos no
caput serão destinados ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 15 de Plenário: Suprimam-se os
§§1º e 2º do art. 13 do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013 – Complementar.
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 16 de Plenário: Suprima-se o art.
11 do Projeto de Lei do Senado nº 224, de
2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 17 de Plenário.
Altere-se o caput do art. 2º do Projeto de Lei
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar,
para o seguinte: “art. 2º. A duração normal do
trabalho doméstico não excederá oito horas
diárias e quarenta e quatro horas semanais,
com o limite máximo de duas horas extras diárias, observando o disposto nesta lei”.
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 18 de Plenário.
Suprima-se a expressão “contínua” do art. 1º
do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013
– Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 19 de Plenário.
Suprima-se o §3º do art. 3º do Projeto de Lei
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 20 de Plenário:Altere-se os §§4º
e 5º do art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
224, de 2013 – Complementar, para o seguinte:
Art.2º .............................................................
§4º Poderá ser dispensado o acréscimo de
salário e instituído regime de compensação
mensal de horas mediante aprovação em convenção ou acordo coletivo ou, em caso de inexistência de sindicato de trabalhadores que
represente o empregado, mediante acordo
escrito entre empregador e empregado, devendo a compensação do excesso de horas
de um dia do mês ocorrer até o último dia do
mês subsequente.
§5º No regime de compensação previsto no
§4º o pagamento das horas extras será realizado na forma do §1º, podendo ser deduzidas,
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sem o correspondente pagamento, as horas
não trabalhadas, em função de redução do
horário normal de trabalho ou de dia útil não
trabalhado, durante o mês.
Assinado: Senadora Ana Rita.
Emenda nº 21 de Plenário: Suprima-se a expressão – aspas – “as horas não trabalhadas” –
fecho aspas – do §7º do art. 2º do Projeto de Lei
do Senado nº 224, de 2013 – Complementar.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 22 de Plenário: Altere-se a redação do art. 10 do Projeto de Lei do Senado nº
224, de 2013 – Complementar.
Art. 10. É facultado às partes, mediante acordo escrito, estabelecer jornada de trabalho de
doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados intervalos
para repouso e alimentação, não se aplicando
o disposto no §1° do art. 14.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 23 – Plenário: Altere-se a redação
do §1º do art. 34 do Projeto de Lei do Senado
nº 224, de 2013 – Complementar.
Art.34..............................................................
§ 1º O depósito e o imposto arrolados nos incisos I a VI incidem sobre a remuneração paga
ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas a remuneração, a gratificação
de Natal, a que se refere a Lei nº 4.090, de
13 de julho de 1962, e a Lei nº 4.749, de 12
de agosto de 1965, o adicionai noturno e as
horas extras.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 24 de Plenário: Altere-se a redação do art. 44 do Projeto de Lei do Senado nº
224, de 2013 – Complementar, para o seguinte:
Art. 44. A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 11-A:
“Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal
do Trabalho, do cumprimento das normas que
regem o trabalho do empregado doméstico, no
âmbito do domicílio do empregador, dependerá
do consentimento deste.
§1º A fiscalização no local de trabalho deverá
ter natureza prioritariamente orientadora, devendo ser observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) –, ou, ainda na ocorrência
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de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§2º Na hipótese do empregador não consentir
com o ingresso do Auditor-Fiscal do Trabalho
em seu domicílio, poderá ser adotada modalidade de fiscalização indireta, notificando-se
o empregador para comparecer e apresentar
os documentos que lhe forem solicitados em
unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego em dia e hora previamente
fixados”.
Senadora Ana Rita.
Emenda nº 25 – Plenário: Dê-se ao art. 26 do
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013, a
seguinte redação: “Art. 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa
fará jus ao benefício do seguro-desemprego,
na forma da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990”.
Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 26 – Plenário: Dê-se aos arts. 34
e 35 do PLS nº 224, de 2013 – Complementar,
a seguinte redação:
Art. 34. ...........................................................
VII – um por cento a título de PIS/Pasep.
§1º As contribuições, os depósitos e impostos
arrolados nos incisos I a VII incidem sobre a
remuneração paga ou devida no mês anterior,
a cada trabalhador, incluídas na remuneração
a gratificação de Natal a que se refere a Lei
nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e a Lei nº
4.749, de 12 de agosto de 1965.
(...)
§4º A Caixa Econômica Federal, com base
nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o § 1º,
do art. 33, transferirá para a Conta Única do
Tesouro Nacional o valor arrecadado dos tributos e depósitos previstos nos incisos I, II,
III, VI e VII do caput.
Art. 35. O empregador doméstico está obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar a contribuição
do inciso I, do art. 34, referente a empregado
a seu serviço e a recolhê-la, assim como aos
tributos e encargos trabalhistas a seu cargo
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discriminadas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII,
do art. 34, até o dia sete do mês seguinte ao
da competência.
§1º Os valores das parcelas previstas nos incisos I, II, III, VI e VII do art. 34, não recolhidos
até a data do vencimento, sujeitar-se-ão à incidência de encargos legais na forma prevista
na legislação do imposto sobre a renda.
Assinado: Senador Antônio Carlos Valadares
Emenda nº 27 – Plenário: Dê-se aos incisos I
e II do art. 34 do PLS nº 224, de 2013 – Complementar, a seguinte redação:
Art. 34. ...........................................................
I – cinco por cento de Contribuição Previdenciária a cargo do segurado, empregado doméstico, nos termos do art. 20, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991;
II – cinco por cento de Contribuição Patronal
de Previdência (CPP) para a Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico, nos
termos do art. 24 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Assinado: Senadora Vanessa Grazziotin e outros Srs. Senadores.
Emenda nº 28 – Plenário: Dê-se ao art. 18
a seguinte redação: “Art. 18. (...), bem como
de despesas com transporte, hospedagem
e alimentação no caso de acompanhamento
em viagem”.
Senadora Vanessa Grazziotin, Senadora Ana
Rita e Senadora Lídice da Mata.
Emenda nº 29 – Plenário: Acresça-se o seguinte §2º do art. 11 do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013 – Complementar, renumerando para §1º o atual parágrafo único.
§ 2º A remuneração hora de serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do
salário/hora normal;
§3º O disposto no §2º deste artigo poderá ser
mediante acordo convertido em acréscimo no
banco de horas a ser utilizado a critério do
empregado.
Senadora Ana Rita.
São as emendas, Sr. Presidente.
São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero
Jucá, relator da matéria, para proferir parecer sobre
as emendas.
Com a palavra, V. Exª.
PARECER Nº 682, DE 2013–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar o trabalho
da Comissão Mista designada por V. Exª, da qual sou
relator, e dizer que procuramos trabalhar muito para garantir o direito dos trabalhadores domésticos no Brasil.
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Nós conversamos com as centrais sindicais, todas
as cinco, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o
Ministério Público do Trabalho, com juízes do Trabalho,
com sindicatos, com associações, com Parlamentares,
no sentido de construir uma proposta harmônica que
garanta, de um lado, o direito dos trabalhadores, mas
que, de outro lado também, garanta o direito de as famílias terem esses trabalhadores domésticos.
Nós tínhamos que construir uma proposta equilibrada porque a família brasileira não é uma empresa.
Tinha que ter um sistema simplificado de pagamento,
uma carga menor tributária por conta destas questões,
e foi isso que nós construímos aqui na nossa proposta.
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Quero registrar que nós recebemos muitas emendas, Sr. Presidente. E, a essas emendas, nós estamos dando parecer favorável a duas. Uma emenda
da Senadora Ana Rita, a Emenda nº 29, que diz que
a remuneração do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao salário/hora normal, e o disposto
nesse artigo poderá ser mediante acordo convertido
em acréscimo no banco de horas a ser utilizado a
critério do empregado. Portanto, nós estamos dando
parecer favorável a essa emenda da Senadora Ana
Rita, estamos incorporando ao nosso relatório. E estamos dando também parecer favorável à emenda da
Senadora Vanessa Grazziotin, que acrescenta ao art.
18 o texto: “Bem como as despesas com transporte,
hospedagem e alimentação, no caso de acompanhamento de viagem”.
No nosso projeto nós colocávamos despesa com
hospedagem e transporte, mas não constava despesa de alimentação, e nós estamos inserindo também,
portanto, acatando a emenda.
As outras emendas, algumas já foram atendidas
no meu relatório e estão prejudicadas, outras estão
sendo negadas.
Portanto, o parecer é contrário às Emendas nºs
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 e 27.
Os pareceres são contra essas emendas, Sr. Presidente. Peço, portanto, votação em globo das emendas que têm parecer contrário e votação em globo das
duas emendas que têm parecer favorável.
Esse é o relatório.
Espero contar com o voto das Srªs e dos Senadores porque o Brasil e a sociedade brasileira, as famílias brasileiras, aguardam essa legislação para que
mantenham os empregos domésticos.
Hoje, 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos trabalham no Brasil e só 1,5 milhão
de trabalhadores são registrados no INSS e só 100
mil trabalhadores têm FGTS. Com essa regulamentação, nós esperamos elevar para mais de 3,5 milhões
os trabalhadores domésticos registrados e para mais
de 3,5 milhões os trabalhadores com FGTS, fruto do
trabalho doméstico.
Esse é o relatório, para o qual peço aprovação,
Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Peço a palavra, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, eu tenho uma proposta de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe e Senador Valadares.
Com a palavra, V. Exª.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, o encaminhamento é o seguinte: é um projeto de lei complementar. Eu tenho preocupação com o quórum necessário
para aprovação.
Então, a minha preocupação, em primeiro lugar,
é a seguinte: se o sentimento da Mesa e do Plenário
for o de que há quórum, nós votaríamos somente o
trecho principal do relatório do Senador Romero Jucá,
por acordo, sem prejuízo dos destaques.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É
projeto de lei complementar, Sr. Presidente, tem de
ter 41 votos...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Se o sentimento do Plenário e da Mesa for o
de que há prejuízo de quórum, nós deixaríamos tanto
o texto principal quanto os destaques para votar na
sessão de amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu quero fazer uma proposta, que seria nós
encerrarmos a discussão hoje e iniciarmos a Ordem
do Dia amanhã...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sem prejuízo dos destaques.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ...
sem prejuízo dos destaques porque os destaques seriam votados amanhã. Nós encerraríamos a discussão,
e amanhã, no primeiro item, nós continuaríamos o processo de votação e votaríamos, porque esta matéria
precisa de ter 41 votos “Sim” – é voto nominal – e tem
de ter para as emendas acatadas também 41 votos
“Sim”, e temos que votar as emendas rejeitadas, além
do requerimento de destaque.
Portanto, podemos ver que o quórum já é baixo. É uma matéria extremamente importante. O Brasil
aguarda essa regulamentação e, portanto, nós não
podemos colocar em risco esta matéria.
Eu queria fazer esta proposição de nós encerrarmos a discussão e amanhã, pela manhã, iniciaríamos
a votação com esta matéria já na Ordem do Dia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – De acordo com o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu concordo com o encaminhamento do Senador Romero Jucá, mas amanhã eu gostaria de fazer
a defesa de uma proposição que apresentei. Amanhã.

45864 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com muita satisfação, V. Exª já está
devidamente inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, não havendo objeção...
Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O encaminhamento do Senador Valadares é diferente. No encaminhamento do Senador Valadares, vai
se fazer a defesa de que a discussão também ficaria
para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas é exatamente isso. Nós encerraríamos a discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sem prejuízo dos destaques e dos encaminhamentos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Amanhã se faz o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem prejuízo do debate. Senador Romero, sem prejuízo dos debates, porque, no encaminhamento da votação, nós asseguraríamos a palavra
a todos os Srs. Senadores e às Sras Senadoras.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, é porque há uma questão regimental.
Se nós encerrarmos a discussão, também encerramos
a possibilidade de fazer propostas de modificação, em
termos de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas as propostas já estão todas sobre
a mesa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – As
propostas já foram entregues, já foram dados pareceres sobre as propostas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Calma. É que nós nem começamos a discussão, e
temos até o encerramento da discussão para oferecer
proposições à matéria. Esse é o problema. Se encerrar
a discussão, não há mais essa possibilidade amanhã.
Claro, esse é que é o problema. Então, o mais adequado seria nós deixarmos a discussão, e iniciarmos
amanhã com a discussão da matéria. Se não, vamos
nos inscrever para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós faremos o seguinte encaminhamento – é uma proposta: nós deixaremos inscritos o
Senador Antonio Carlos Valadares, a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Inácio Arruda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os demais discutirão no encaminhamento da votação, só para nós garantirmos esse prazo
de apresentação de emendas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
E eu retiro a minha inscrição, para deixar só os dois.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É só para nós garantirmos o prazo de
apresentação da emenda. Eu acho que esse é um bom
encaminhamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, concordamos com o entendimento de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Fica suspensa a discussão e a apreciação da matéria, consequentemente.
Eu queria só lembrar a Casa que, a partir de
agora, há um acordo para apreciarmos as seguintes
matérias: a complementação do Ecad, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e será apreciada
terminativamente aqui pelo Senado Federal; o projeto
de combate à tortura; e o projeto que tipifica as organizações criminosas.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, há o projeto dos Correios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse nós vamos votar. Esse já está certo
que nós vamos votar. Estou discutindo apenas os projetos que foram priorizados pelos Líderes partidários.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma inversão.
Depois do Ecad, será o das organizações criminosas.
Antes da tortura, organizações criminosas, conforme
V. Exa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção, seguiremos a
proposta de V. Exª.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é
intenção minha constranger V. Exª nem tampouco os
líderes que optaram pela pauta exposta. Desde às 14
horas, esses trabalhadores estão aqui no plenário, de
forma respeitosa, observando o Regimento, aguardando o cumprimento de um acordo que foi feito há
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alguns dias, na quarta-feira – obrigado pelo socorro,
Senador Paim.
O apelo que estou dirigindo a V. Exª, conhecendo
a sensibilidade que V. Exª tem, também sabendo que
respeita o acordo firmado pelos Líderes – ao Presidente da Casa não cabe outro procedimento senão
cumprir o acordo das Lideranças – e em respeito a
esses trabalhadores que se encontram aqui, respeitosa e silenciosamente, desde às 14 horas, é no sentido
de que possamos votar logo a matéria. Eles não são
menos importantes do que os artistas. Eles são tão
trabalhadores como os artistas brasileiros.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos o que V. Exª pede, Senador
Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Agradeço, Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento de preferência para o Projeto do Ecad. (Requerimento nº
794, de 2013)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de urgência.
Vamos seguir a inversão da pauta proposta pelo
Plenário e vamos apreciar o projeto...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– PLC nº 83.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – PLC nº 83.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 10 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 83, de 2007 (nº 7.320/2006, na
Casa de origem, que teve como autora a 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.
Parecer favorável , sob nº 204, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que teve como Relator o Senador Inácio Arruda.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do dia 3, quando teve, Srs. Se-
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nadores, a sua discussão adiada para hoje, nos termos do Requerimento nº 757, de 2013, do Senador.
Discussão do projeto, em turno único.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, que é o nosso Relator, primeiro
quero dizer que eu sou grato aqui às lideranças dos
Correios pelo entendimento que buscamos na semana passada para a votação hoje; e aqui hoje estamos
cumprindo, colocando na pauta, como foi acertado.
Nesse período, Sr. Presidente, nós tentamos
buscar o entendimento, e eu quero registrar isso aqui.
Primeiro, requisitamos informações aos Correios – e
creio que os Senadores e Senadoras devem ter recebido – sobre o impacto da lei com base no que aqui
foi apresentado.
Os Correios apresentam informação; é uma lei
de anistia do ano de 2006, que é alterada. Naquela
época, ela tinha a previsão de um ano, os próprios
trabalhadores dos Correios aderiram – 500, aproximadamente –, e agora é pedida uma prorrogação para
dezessete anos e meio. Para compreender o que nós
estamos votando aqui.
Por esse projeto, pelo que os Correios informam,
que tratam como anistia, é estimado um público alvo
de aproximadamente 24 mil. Com base no que aconteceu na lei anterior, os Correios estimam, na mesma
proporção, que a metade dos que tinham direito aderiram; aderindo a metade e, desses, uma outra metade sendo reconhecida, nós teríamos cerca de 5,6
mil trabalhadores beneficiados na mesma proporção.
O que dizem os Correios? Dizem que isso terá
um impacto de R$322 milhões de acréscimo na folha
de pagamento da empresa. E diz aqui que, considerando a necessidade de indenizações e de pagamento
de retroativo de INSS, nós teríamos R$1,062 bilhão
de impacto.
Para o que chama a atenção a empresa? É uma
empresa sólida – neste instante, no mundo inteiro, as
empresas de correios vivem grandes desafios porque
outras empresas entram no mercado... No ano passado,
pegando como exemplo, o lucro de uma empresa como
os Correios é da ordem de R$300 milhões, R$400 milhões, por ano. Um impacto de R$1,062 bilhão, usando
um termo próprio do setor de empresas, quebraria a
empresa. Ela ficaria no negativo em aproximadamente
R$600 milhões, em relação ao lucro que era esperado, além de um acréscimo de R$322 milhões, ou seja,
o equivalente a um lucro anual na folha, a cada ano.
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Diante disso, é que nós buscamos o entendimento,
Sr. Presidente.
Qual era a ideia do entendimento? Era buscar
situar esse projeto numa linha de readmissão, em
que, em vez de tratarmos sobre retroativos, dar-se-ia a oportunidade aos que quisessem trabalhar de
voltarem a trabalhar nos Correios. E, com base nisso,
apresentamos às Lideranças. E ao Relator, eu agradeço aqui. Ainda hoje, o Senador Paulo Paim esteve ali
dialogando com os membros dos Correios. Qual era a
vantagem? É que haveria condição, por um acordo, de
termos uma chance de entendimento com o Governo,
de buscar o entendimento com o Governo. Está aqui o
Senador Eduardo Braga. Não havendo o entendimento, o que eu posso afirmar aqui, como quem ficou na
última quarta-feira responsável por essa tentativa, é
que nós buscamos fazer a nossa parte, Sr. Presidente;
nós buscamos fazer a nossa parte.
E aqui, como Líder do Partido dos Trabalhadores,
o que eu posso afirmar é que, se de um lado defendo
os direitos dos trabalhadores – fui sindicalista, inclusive,
do movimento sindical bancário –, eu também tenho
que trabalhar com a responsabilidade de brasileiro. É
uma empresa sólida – os Correios –, é uma empresa respeitada pelo Brasil inteiro, e a gente não pode
colocá-la em risco.
E é por essa razão que eu digo que, aprovado do
jeito que está aqui, eu faço questão de informar que
não há outra alternativa ao Governo, não há outra alternativa ao Governo que não vetar.
Apelo aqui para que haja bom senso. Não havendo, a minha orientação de voto é pela rejeição do
projeto.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Presidente ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quero, então, fazer essas considerações.
Ainda hoje aqui fizemos uma tentativa. E quero
dizer que alguns dos Líderes chegaram a sinalizar
positivamente para que se pudesse ter esse projeto
voltando para a CAE... E chamo aqui a atenção do
Senador Paulo Paim, do Senador Cássio, porque, em
dado momento, nós fizemos essa tentativa de o projeto poder voltar para a CAE, para ali prosseguirmos
nos entendimentos. Como isso não foi aceito, também
novamente pelos Líderes, estou aqui colocando que
o projeto vai a voto da forma como defendemos aqui.
E a minha posição, Sr. Presidente, é esta: pela
responsabilidade que temos com a empresa Correios do
Brasil, a orientação do voto é pela rejeição da matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, como Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de dar a palavra a V. Exª, eu queria conceder a palavra ao Senador Roberto Requião,
que está pedindo insistentemente. Em seguida, darei
a palavra a V. Exª.
Senador Roberto Requião.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Ele tem precedência.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Só para fazer algumas observações. O valor
exposto pelo meu amigo Wellington, Líder do PT, é
menor do que a renegociação do Congo que nós fizemos hoje; o valor é menor do que a retroatividade do
auxílio-alimentação dos tribunais de contas, do Ministério Público e do Judiciário.
Não acredito que esses argumentos de falência
da empresa sejam consistentes. Que o Governo suplemente a empresa, aumente o capital e faça justiça
com os funcionários dos Correios.
Os argumentos do Senador Wellington não me
convenceram. Eu fico com os trabalhadores e não com
o Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Relator desta matéria na Comissão de Justiça,
recebendo um projeto de uma Deputada muito responsável, nossa colega de atividade parlamentar, hoje
Ministra de Governo da nossa Presidente Dilma Rousseff. A nossa Deputada é uma pessoa que trabalhou
com essa questão de forma muito consciente também.
Há uma controvérsia, porque a empresa nos ofereceu esses números, conversamos com o presidente
da empresa aqui no Senado Federal, ouvimos seus
argumentos, mas existe uma comissão de anistia nos
Correios, que é uma comissão interna, administrativa dos Correios, e eles ofereceram outra informação,
que também foi emitida à direção da empresa. Então,
ficamos com informações, dentro da própria instituição, da direção da empresa – que reputo tem toda a
legitimidade de oferecer esses números –, mas uma
comissão interna da empresa ofereceu outra opinião.
Além disso, o número de trabalhadores que têm
requerido retorno com as leis anteriores foi muito abai-
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xo do que era previsto e, dos que foram admitidos,
chegou a pouco mais que a metade. Então, de 1.099,
quinhentos e poucos trabalhadores foram anistiados
e voltaram aos quadros da empresa.
É preciso a gente dar essas informações porque,
no resultado, de todos que possam requerer em face
da aprovação deste projeto, todos terão que comprovar. Há uma regra, um regulamento. Então, mesmo que
20 mil peçam para retornar, o regulamento vai, muitas
vezes, chegar a dois mil, três mil funcionários ou até
a um número menor do que esse, para que a gente
possa ter todas as informações. Foi por essa razão
que nós, ao oferecermos o parecer na Comissão de
Justiça, acolhemos o projeto nos termos apresentados
pela Câmara dos Deputados e pela Deputada Maria
do Rosário, dando o nosso voto, portanto, favorável à
aprovação da matéria.
Eu peço a aprovação mesmo diante dessa circunstância, mas penso que é nossa responsabilidade,
porque obtivemos essas informações controversas, eu
peço o voto pela aprovação do relatório, pela aprovação do projeto da nossa colega Maria do Rosário, pois
é muito importante que nós façamos esse empenho.
Inclusive, falei com o Líder Wellington, conversei
com os outros Líderes. Nós teríamos toda a disposição
se tivéssemos o entendimento para que pudéssemos
chegar a um acordo, digamos, que fosse sancionado
pela Presidência da República. Isto não foi possível.
Nós não conseguimos. Claro, não conseguimos esse
entendimento porque a representação dos trabalhadores, evidentemente, não considerou essa hipótese
e também porque uma das questões relativas à readmissão eu mesmo suscitei: a possibilidade de, se nós
fizéssemos isso, a matéria ser considerada inconstitucional. Então, se pudesse conter uma inconstitucionalidade, nós não iríamos fazer a alteração entre anistia e
readmissão, porque readmissão com uma posse nova
poderia parecer que nós estávamos tomando uma iniciativa que não é da nossa competência. Então, isso
também criaria uma controvérsia constitucional.
Por isso, Sr. Presidente, eu peço, mesmo correndo esse risco, que a gente aprove a matéria aqui,
no Senado.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Taques.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Gim, ao
Senador Rodrigo Rollemberg,...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... à Senadora Ana Amélia, ao Senador
Paim, ao Senador Vital do Rêgo,...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... ao Senador Pimentel e ao Senador
Cássio Cunha Lima.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente. Presidente. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aliás, o Senador Pimentel foi o primeiro que pediu.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, eu vou conceder a palavra ao
Senador Pimentel e, em seguida, ao Senador Pedro
Taques.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Eu quero me inscrever, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente,...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Me inscreve aí.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) –... Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dez anos nós já aprovamos, no
Congresso Nacional, duas leis federais tratando da
anistia daqueles trabalhadores que foram demitidos
por conta de greve. A última foi a Lei nº 11.282, de
2006, que envolveu o período de março de 1997 a
março de 1998. Portanto, essas duas leis, que são
conhecidas como projetos do Deputado Paulo Rocha,
trataram das greves.
O que nós estamos discutindo hoje não é mais a
punição de trabalhadores por conta de greves; o que
nós estamos discutindo é a demissão de trabalhadores
dos Correios sem justa causa. Aqui, temos trabalhadores que aderiram a um “plano de demissão voluntária”,
entre aspas, que teve indenização, que teve recursos
da empresa para essa finalidade, e temos a demissão
de outros trabalhadores sem justa causa, todos eles,
mas que receberam as suas indenizações.
De 1989 para cá, são 24.992 trabalhadores que
foram demitidos dos Correios sem justa causa, parte
a pedido,sendo que foi feito acordo interno para receber os seus direitos trabalhistas. É desse público que
nós estamos tratando.
Volto a dizer: 24.992 trabalhadores. E o projeto
de lei trata de anistia, retorno à data da demissão sem
justa causa.
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Os cálculos fornecidos pelos Correios e que desmentem os números, outros, apresentados pelo Sr.
Moacir Magalhães Martins, que, inclusive, esteve aqui,
na Casa, no dia de ontem, trazendo esse conjunto de
informações,que comprovam os cálculos no que diz
respeito à indenização nessas demissões, porque recalcula todos os benefícios como se trabalhando estivessem, somando R$6,1 bilhões.
Este é o montante que os Correios fornecem por
escrito a cada congressista, a cada Senador e a cada
Senadora, assinado por todos eles, inclusive pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas.
Não se trata de um guardanapo ou um pedaço de
papel que passa aos Parlamentares. É assinado pelos
dirigentes de uma instituição que tem mais de 300 anos.
E mais: determina que a parte da Previdência Social,
somado com o fundo de pensão, dá R$1,7 bilhão.
Portanto, Sr. Presidente, nós vamos votar, mas
todos nós temos consciência do que nós estamos votando. Não se trata mais de anistia por motivo de greve,
porque as duas leis assim processaram. Trata-se da
readmissão de todos os trabalhadores dos Correios,
de 1989 para cá, que foram demitidos sem justa causa, uma parte, inclusive, por acordo do PDV. E agora
esse projeto de lei faz esse absurdo, e, pela responsabilidade que eu tenho como cidadão, como Senador
da República, vou votar “não”.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito rápido.
Parece-me que os Correios foram fundados em
1663. Segundo a União Postal Universal, que foi fundada em 1874, em Berna, na Suíça, os Correios, essa
empresa nacional, são uma empresa que orgulha a
todos nós brasileiros. Eu sou neto de um carteiro.
Muito bem. O que trouxe prejuízo para os Correios, com todo o respeito ao Senador Wellington, foi
a sua imagem que foi arranhada na CPI dos Correios,
que resultou no mensalão, em razão da corrupção. Isto
trouxe prejuízos à imagem dos Correios.
Com todo o respeito, Senador Wellington, a este
projeto o Senador Requião – e eu quero fazer minhas
as suas palavras – trouxe os fatos, e contra fatos não
há argumentos.
Eu vou votar favoravelmente e encaminho em
nome do meu Partido, o PDT.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
encaminhar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
Já darei a palavra a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma que outros tentaram, eu também tentei fazer um acordo. Depois, pensando comigo
mesmo, conversando com as lideranças dos Correios,
se os Correios, hoje, são motivo de orgulho para todos os brasileiros, por estar tentando comprar outras
empresas no exterior, por estar se modernizando,
crescendo, a empresa deve muito a estes que estão
aqui hoje, porque foram eles que lutaram, que foram
às greves, que desenvolveram, que trabalharam, que
muito fizeram para que a empresa seja o que é hoje.
Agora que a empresa está muito grande, não quer
aceitar de volta aqueles que a construíram.
Vocês podem contar com a gente. Podem contar
de verdade, porque todo mundo está vendo em vocês pessoas simples, trabalhadoras, que estão aqui
se esforçando há mais de uma semana, há dez dias,
pedindo que todos aqui entendam a luta que vocês
estão travando aqui.
Vocês podem ter certeza de que aqui é a caixa
de ressonância da sociedade. Nós entendemos isso
perfeitamente. Vocês podem ter certeza de que sairão daqui hoje vitoriosos. Depois, é lutar muito, explicar isso lá, dizer que a empresa hoje é muito grande,
uma empresa bilionária, que tem lucros, que tem não
sei quantos bilhões em caixa e que vai ter de pegar
um pouco desses recursos e reconhecer aqueles que
construíram a empresa, aqueles que lutaram pela empresa, aqueles que deram, muitas vezes, a vida em
passeatas, em greves, que insistiram para fazer uma
grande empresa que é orgulho para todos nós.
Então, o Senador Requião, o Senador Pedro Taques foram na mesma linha. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, acompanha, o PR acompanha, o PSC
acompanha e o PRB acompanha os trabalhadores.
Estamos com os trabalhadores e vamos votar “sim”
aos trabalhadores do Brasil.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava aqui na última quarta-feira quando, após a
aprovação da Proposta que regulamenta o Ecad, esses
trabalhadores que estavam aqui desde o início da tarde,
que estavam na expectativa da apreciação do seu projeto, nós, a partir de uma intervenção do Senador Cássio
Cunha Lima, falando desses artistas que estão aqui, que
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fizeram, durante muitos anos, os Correios funcionarem,
eu disse, naquela ocasião, que fazia minhas as palavras do Senador Cássio Cunha Lima. Sou testemunha
de que o Senador Paulo Paim buscou fazer um grande
entendimento e me convenceu de que nós adiaríamos
a discussão desta matéria para esta terça-feira.
E eu disse várias vezes ao nosso Líder do Bloco,
Senador Wellington Dias, que, qualquer que fosse o
acordo construído entre a direção dos Correios, esses
trabalhadores e as lideranças partidárias teria o meu
apoio. Mas disse que, caso não houvesse o acordo,
não houvesse a capacidade de construção de um
acordo, eu orientaria a Bancada do Partido Socialista
Brasileiro a votar com os trabalhadores. E é isso que,
neste momento, nós estamos fazendo aqui. Na falta da
capacidade de construção de um acordo, nós vamos,
a Bancada do Partido Socialista Brasileiro vai encaminhar, está encaminhando favoravelmente ao projeto.
Esse é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Para encaminhar pelo PSDB, posteriormente,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros,
eu queria, primeiro, cumprimentar a Ministra Maria do Rosário, Deputada do Partido dos Trabalhadores do nosso
Estado do Rio Grande do Sul, e não poderia, nessa condição até, negar o apoio a um projeto com esse alcance.
Na semana passada, quando votamos o Ecad,
como foi lembrado por todos os Senadores aqui, o Senador Paim fez um apelo em nome do entendimento
e da negociação, mas também devo fazer o registro
de que o próprio Senador Wellington Dias e o Senador José Pimentel disseram que, se não houvesse um
acordo, a matéria seria votada. Essas são palavras de
Líderes responsáveis. Então, eu queria também registrar esse reconhecimento ao Senador Wellington e ao
Senador José Pimentel, mesmo com as argumentações que ele tenha feito.
Por fim, e não menos importante, registro o relatório do Senador Inácio Arruda sobre esse projeto,
explicitando bem as razões pelas quais ele indica a
aprovação.
Por essas razões todas, e elogiando também o
Senador Paulo Paim, na tentativa desse acordo que
não foi possível, o Partido Progressista encaminha a
votação favorável ao projeto e ao relatório do Senador
Inácio Arruda.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
Com a palavra V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
Paulo Paim está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como aqui
foi dito, esses trabalhadores e trabalhadoras estão, há
anos, percorrendo as ruas de Brasília, batendo à porta
dos ministérios tendo nas mãos um projeto da ex-Ministra, gaúcha, minha querida amiga, Maria do Rosário.
Sr. Presidente, conversei muito com o Senador
Walter Pinheiro, conversei com Wellington Dias, conversei também com o companheiro Pimentel. Enfim,
falei com inúmeros Senadores do nosso Partido. Buscamos sempre uma saída negociada. Fizemos de tudo.
Agora mesmo, há pouco tempo, com Gim Argello e
Eduardo, Líder do Governo, conversamos aqui, em
busca de uma alternativa.
Sr. Presidente, esta moçada – e não adianta,
isso cala no coração de todos nós –, na quarta-feira,
estava aqui. Nós fizemos um acordo entre os Líderes
de todos os Partidos. Eu me lembro de que o Cássio
estava aqui em nome da oposição e lembrou bem que,
na questão dos artistas, tiramos fotos, abraçamos, festejamos, levamos lembranças para as nossas vidas,
e eles continuaram aqui firmes. Não fizeram nenhum
protesto. Só queriam votar o projetinho deles.
Eu pedi a eles: “Não voltem aos seus Estados.
Durmam nem que seja embaixo da ponte. Procurem o
sindicato, as federações, confederações, e não voltem.
Retornem aqui na quarta-feira, porque eu tenho certeza
de que o Senado não vai negar essa votação para vocês.”
Falei, porque eu tinha o acordo, naquele momento, de
todos os Líderes, que disseram: “Pode fechar o acordo.
Converse com eles, que na quarta nós votamos”.
Eu respeito todas as argumentações dos Líderes
que me antecederam que têm uma posição diferente. Mas devo dizer, Sr. Presidente, que é claro que há
controvérsia em relação aos números. V. Exª sabe de
toda essa disputa enorme que nós temos. Eu cito como
exemplo a Previdência, que uns falam que é deficitária,
outros falam que não é deficitária, e o debate continua.
Aqui também. Segundo o documento que recebi do
coordenador da legislação e da orientação normativa,
Presidente da Comissão Especial da Anistia, são em
torno de 1,5 mil trabalhadores. Então, há controvérsia
quanto aos números.
Neste momento, Sr. Presidente, a nossa posição
não é contra ninguém. É a favor de uma saída.
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Eu vou terminar dando um depoimento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sr. Presidente, eu acho que aqui podemos inclusive apontar um caminho, e eu sei que os trabalhadores
estão abertos sempre ao diálogo.
Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, periculosidade estava em debate, relacionada a servidores públicos. Houve a mesma intensa possibilidade de
entendimento, de acordo ou negociação. Não houve
negociação. Votamos e aprovamos a periculosidade de
30%. O Presidente Lula chama os líderes e diz: “Vou
ter que vetar a matéria, porque, da forma que está, é
muito ampla, total, geral e irrestrita. Mas vou atender
ao interesse da categoria”.
Os trabalhadores souberam entender. Lembro que
o Ministro Hélio Costa veio ao meu Gabinete – veio ao
meu Gabinete – com essa orientação do Presidente.
Conversamos com os Líderes. Resultado: a matéria foi
acordada e eles receberam os 30% da periculosidade,
sem nenhum prejuízo para as contas públicas.
Por isso, Sr. Presidente, eles não têm saída agora.
Por isso eles não tinham para onde correr.
Eu faço um apelo, a todos os Senadores e Senadoras: vamos votar a matéria, a matéria vai para a
Presidenta... Eu tenho certeza, olhando para vocês, e
vocês sabem que eu conheço cada um dos líderes,
de que vocês vão estar abertos à negociação a partir
do momento em que o Congresso sinalizar para que a
gente construa, aí sim, o grande entendimento.
Por isso o apelo que eu faço, Sr. Presidente: vamos votar sem verificação – sem verificação –, votação
simbólica, na certeza de que nós estamos ajudando
o Brasil, a companhia. Inclusive, tenho os dados que
dizem claramente, Sr. Presidente, da Comissão de
Anistia, não precisa nem ler. Aqui diz:
A absorção, ou seja, o atendimento, o recolhimento desses 1,5 mil trabalhadores aos quadros
da ECT representará reforço na mão de obra
qualificada, tendo em vista que tais empregados já possuem experiência na atividade postal.
Enfim, nós estamos colaborando com a própria
empresa na busca de um grande entendimento.
Por isso o apelo que eu faço de que a votação seja
simbólica, e a negociação continuará lá na Casa Civil.
É isso e obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pouco
eu tenho a acrescentar depois da manifestação do Senador Paulo Paim, mas não se faz uma grande empresa
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como os Correios sem homens e mulheres que labutam
diária e incansavelmente a serviço da empresa e do País.
Eu acompanho o trânsito dessas lideranças ao
longo desses últimos dias. Silenciosa, capaz de conversar e dialogar nos gabinetes, pedindo, de forma
educada, o apoio de cada um dos Senadores, trazendo
a esperança dos Estados do Brasil. E, hoje, Sr. Presidente, está em nossas mãos a decisão.
Conversando com o Líder Inácio Arruda, Relator
da matéria, procurava do Senador dissipar algumas
dúvidas, desde a origem desta matéria, de uma Deputada comprometida, hoje Ministra Maria do Rosário,
que conduziu, na Câmara, sem muitas tribulações, sem
muitas resistências. E a Câmara teve um posicionamento. Chega ao Senado e, de uma hora para outra,
vêm números diversos, diferentes.
Mas o Senador Inácio Arruda também me convenceu de uma série de critérios de seleção que procuram efetivamente filtrar essa gama de trabalhadores
que hoje poderão ser readmitidos sem justa causa.
Segundo o Senador Inácio Arruda, confirmado pelo
Senador Paim, é algo em torno de 1.500.
Por que não oferecer oportunidade nova a esses
homens e mulheres que saberão com expertise, com
toda a experiência adquirida, oferecer novamente a
sua energia aos Correios do Brasil?
Por isso o meu voto é favorável à matéria.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu darei já. Nós temos uma ordem.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima.
Estão inscritos também o Senador Jayme Campos, o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador Randolfe Rodrigues, o Senador José Agripino, o Senador
Ataídes e o Senador Humberto Costa.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, é
só nós votarmos. O que esses trabalhadores querem é
que nós aprovemos este projeto. É isso que eles querem.
Já é quase meia-noite e eles estão aqui desde a semana passada. Eu pediria aos nossos companheiros, aos
nossos pares para votarem este projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu não posso deixar de felicitá-lo nas minhas palavras,
que serão breves inicialmente, pela sensibilidade de
ter antecipado a votação desta matéria, porque algo
tem me comovido desde o primeiro instante em que
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esses trabalhadores aqui se reúnem, que é a absoluta
disciplina regimental.
Quantos outros aqui já estiveram desrespeitando
o regimento e, até mesmo com sinal de libras, a nos
aplaudir pelo fato de termos a sensibilidade de mostrar
que esta Casa, que este Congresso, que é o mesmo
que aprovou o pagamento retroativo de benefícios
alimentares para juízes – e essa conta é muito maior
do que a apresentada agora –, este Plenário, que, há
poucos instantes...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para não... Nós não aprovamos esses
benefícios para juízes nem para o Ministério Público.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Mas isso já foi discutido na CCJ e foi aprovado lá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ah, sim, desculpe-me. Eu pensei...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Foi aprovado lá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não, esse...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Mas que não tenha sido e que sirva como argumento retórico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi decisão interna.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Que sirva como argumento retórico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – O que eu quero dizer é que, no Brasil, se não
cuidarmos, para o povo fica muito pouco e para a elite dirigente fica sempre muito. Tem sido assim nesta
história tão longa deste Brasil.
Se o Correio teve algum dano de imagem, não foi
por conta do suor sagrado desses trabalhadores, entregando cartas e correspondências sob sol e sob chuva.
O Correio teve, sim, sua imagem denegrida interna e
nacionalmente com a cena de um dos seus diretores
em cargo de confiança recebendo propina que deu
origem ao processo do mensalão. É preciso lembrar
que isso, sim, denigre a imagem dos Correios e não
o suor dessa gente, que, de forma ordeira, disciplinada e respeitosa, aqui se encontra confiante nos seus
representantes. E estamos aqui para representá-los.
E o fazemos muito à vontade, sem nenhum drama de
consciência, porque o argumento que o Correio poderá quebrar não nos sensibiliza por uma razão muito
simples: a lei que estamos discutindo tem como autora
ninguém menos do que a Ministra do Governo Dilma,
Maria do Rosário. A Ministra é a autora. E o Relator na
Câmara foi o Deputado do PT Carlos Sampaio, o que
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nos coloca numa situação absolutamente confortável
para votar a matéria.
E para não me prolongar, cumprindo a promessa,
fico com a palavra final do Senador Requião, com a autorização dele: entre a orientação do Partido dos Trabalhadores, nós ficamos com os trabalhadores do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, já ouvi vários companheiros, colegas Senadores manifestarem sua opinião em relação
a esta matéria que se encontra agora sendo votada.
Particularmente, quero repetir as palavras do Senador Paulo Paim e do próprio Senador Cássio Cunha
Lima, que foi muito feliz na sua intervenção, solicitando
a inversão de pauta para que esta matéria fosse votada.
Cheguei aqui às duas horas da tarde e esse pessoal já estava aqui no Senado. Eu disse a eles que ia
procurar V. Exª para solicitar que esta matéria fosse
votada no dia de hoje, até porque o conheço bem e V.
Exª é um homem sensível.
Hoje está caracterizado que os interesses da classe trabalhadora sempre têm que permanecer. Desta
feita, não seria, conforme relato do ilustre Líder do PT,
Senador Wellington Dias, o desencaixe possivelmente
financeiro que os Correios e o próprio Governo Federal
vão fazer quanto ao pagamento desses trabalhadores
que iria prejudicar a situação econômica do Brasil,
muito menos o caixa do Governo Federal.
O Governo, que tem sido muito bondoso, tem sido
verdadeiro Papai Noel em determinados casos, como
o caso do perdão das dívidas para alguns países, que
é o caso das obras e investimentos que não têm correspondido, naturalmente, aos preços reais praticados
pelo mercado, não vai deixar de atender esses 1.500,
2.000, porque, na verdade, ninguém sabe os números.
Aqui foram citadas 25 mil pessoas, 24 mil. O Senador
Paulo Paim, que é o conhecedor profundo do assunto,
relatou algo em torno de 1.500, 1.600.
O Democratas, com certeza, não poderia ficar
fora. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Tudo aquilo
que é de interesse da sociedade brasileira, sobretudo
da classe trabalhadora, o DEM, o Partido dos Democratas do Brasil, estará votando favoravelmente. E este
PLC nº 83, com certeza, é um dos bons projetos que eu
tenho a oportunidade ímpar de votar aqui, nesta Casa,
como Senador que represento o Estado de Mato Grosso. E, sobretudo, sou filiado e militante de um Partido
que sempre estará defendendo os interesses do povo
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brasileiro, mas, acima de tudo, principalmente, vocês
da classe trabalhadora.
O voto do DEM, com a devida vênia do meu Líder, José Agripino, é “sim”, favorável a este projeto.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem.
Sr. Presidente, nós todos somos favoráveis. Vamos votar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Para discutir.
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser rápido.
Eu poderia, pura e simplesmente, dizer que vou
votar igual ao PT de dez anos atrás, que votava intransigentemente a favor de todas as causas dos trabalhadores; não queria nem saber o que era. E quem
votasse contra ficava numa posição de enorme dificuldade junto ao seu eleitorado.
Devemos manter o voto e expressar nossa admiração por pessoas como a atual Ministra e ex-Deputada Maria do Rosário, que à época, apresentou a
proposta e sabia o que estava fazendo, entende do
assunto, tanto que hoje é Ministra de Direitos Humanos da presidente Dilma.
Ressalto a coerência, exaltada por muitos, do
Senador Paulo Paim, diante das causas trabalhistas.
Nunca vi Paulo Paim vacilar diante de uma causa
dessas. Nunca! Ele sempre defende os trabalhadores.
Mas não vou votar a favor, só por isso. Não vou votar igual ao PT de dez anos atrás. Eu vou votar porque o
Governo tem dinheiro para tudo. O Governo tem dinheiro
para emprestar mais de US$ 350 milhões a uma ditadura. E pior, perdoar 278,6 milhões do total da dívida. Além
disso, é um Governo que defende e apoia mensaleiros.
Há, na Comissão de Constituição e Justiça, a
PEC 18/2013, de minha autoria, em que a tramitação
está parada, travada, porque Zé Dirceu e a quadrilha
disseram para não votar. Porque, caso seja aprovada, o
parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal
por crime contra a Administração Pública e improbidade
administrativa, perde seu mandato, automaticamente.
Por isso não se vota.
Podemos ter algum respeito por um Governo desses, que tem dinheiro para futebol, que tem dinheiro
para atender ao padrão FIFA, que tem dinheiro para
Eike Batista, que tem dinheiro no BNDES para todos
os empresários corruptos deste País? E não tem dinheiro para pagar os empregados dos Correios? Tem!
Tem dinheiro para regularizar a situação funcional e
reintegrar os que foram dispensados.
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Para mim, pouco importa se a Dilma vai vetar o
projeto! Eu vou votar de acordo com minha consciência, com minha história que determinam que eu vote
a favor dos trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PT
– AL) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
partindo dessa mesma premissa, eu me lembro de um
trecho de Lúcio Sêneca, filósofo grego, que diz o seguinte:
“Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem
o passado, negligenciam o presente e temem o futuro”.
Em 1997, Sr. Presidente, o governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso editou a Lei nº 9.530,
de 1997. Essa lei estabeleceu que o lucro das empresas
estatais seria destinado ao pagamento da dívida pública. Esse era o destino do lucro de empresas estatais,
como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos!
O nosso Governo... Vou dizer, Sr. Presidente,
“nosso Governo”, porque, em 2002, eu estava no Partido dos Trabalhadores e elegi o Presidente Lula Presidente do Brasil, na perspectiva de que leis como a
de nº 9.530, de 1997, do Governo Fernando Henrique,
que destinava o lucro das empresas estatais para o
mercado financeiro e para a dívida pública, fossem
revogadas. E essa lei não foi revogada. Ainda hoje, o
lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
vai para o pagamento da dívida pública.
O lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no ano de 2012, foi de R$1,44 bilhão. Os números
aqui levantados foram de R$300 milhões, ou seja, o lucro
dos Correios foi três vezes maior do que os números
alegados pelo Governo. Bastava que os lucros das estatais não fossem mais para os banqueiros, não fossem
mais para a ciranda financeira e não fossem mais para a
dívida pública e que o Governo fizesse aquilo com que
se comprometeu com o povo brasileiro historicamente!
Sêneca, realmente, estava certo: “Muito breve e
agitada é a vida daqueles que esquecem o passado,
negligenciam o presente e temem o futuro”.
Em nome da coerência, inclusive coerente com
a autora do projeto, coerente com o lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que foi de R$1
bilhão no ano passado, eu e o PSOL, coerentemente
com isso e coerentemente com o que disse Sêneca,
votaremos pela aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
procurar ser bastante rápido.
Aqui, estão 17 anos de luta na Justiça, com vitórias, com derrotas e com um projeto de lei no meio
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do caminho, de iniciativa de uma Deputada do PT, que
hoje é Ministra, projeto de lei que é relatado pelo Senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores.
Não nos cabe aqui discutir se o projeto que estamos votando é legal ou é ilegal. O que é fato é que
há um projeto de lei e que há uma causa. São 17 anos
de luta, que tem de ter um fim. O que nos cabe aqui é
votar. Ou se vota “sim”, ou se vota “não”. Nós estamos
diante dessa perspectiva. Há um projeto de lei. Não é
que você possa conjeturar. Ou você vota “sim” ou vota
“não” num projeto de lei que trata de um assunto que,
há 17 anos, é luta de trabalhador.
Votar essa matéria é votar uma inconstitucionalidade? Porque a empresa pública tem regulamento
próprio, tem estatuto próprio, isso não cabe? Por que
não foi feito um acordo lá atrás? Pois é em nome da
perspectiva do acordo, que quero que seja feito de
qualquer maneira, que nós temos de votar, e eu vou
votar a favor, o meu Partido vai votar a favor, em nome
de um acordo, que há 17 anos se arrasta. E vou votar
um projeto de lei que exige o voto “sim” ou “não” neste
Senado da República. O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, antes de tudo,
fazer uma reflexão.
Eu sei que, no nosso País, estamos próximos da
realização de uma eleição no ano que vem. Sabemos
da legitimidade que é ser oposição. Nós fomos oposição. Isso é parte da democracia, é uma coisa extremamente importante. Mas, antes de qualquer coisa, nós
somos integrantes do Parlamento deste País, eleitos
pela população para tomar decisões corretas, acertadas, no interesse do nosso País.
Eu faço uma primeira pergunta: em que governos esses trabalhadores foram demitidos? Em que
governos? Foram demitidos nos governos do PSDB.
No Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma,
essas demissões não aconteceram. No nosso Governo, nós, inclusive, anistiamos aqueles que foram demitidos por razões de ordem política, de perseguição
sindical. Então, essa é a primeira pergunta que nós
temos de fazer aqui.
Estou vendo aqui muita gente fazer o discurso
fácil, dizendo que, entre o Partido dos Trabalhadores
e os trabalhadores, vai votar com os trabalhadores.
Estou me lembrando de um fato interessante que
aconteceu uma vez em Pernambuco, quando se votava na Assembleia Legislativa um privilégio para os
Parlamentares. E aí o Líder do PSB – não me lembro
o nome dele – fez um discurso ardente contra aquela
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proposição e, quando desceu da tribuna, disse: “Votarei
contra, mas confio no patriotismo da maioria”.
O que está acontecendo aqui é que as pessoas
sabem que esse projeto vai ser vetado, as pessoas estão vendendo ilusões aos trabalhadores, estão votando
a favor porque sabem que a Presidenta da República
não vai sancionar uma decisão como essa.
Aliás, questiono duas coisas aqui: a esta tribuna,
diariamente, sobem Senadores para questionar a política econômica do Governo, a política fiscal, dizendo
que nosso País está totalmente desestruturado do
ponto de vista fiscal. Isso é o que nós ouvimos aqui!
E, agora, vêm aqui para defender uma posição que só
vai aprofundar esse desequilíbrio?
É lógico que essa é uma posição política. É uma
posição política que está sendo discutida aqui, neste
momento.
Vou além: tenho certeza de que venceremos as
eleições no ano que vem. A Presidenta Dilma será reeleita. Obviamente, na eleição, pode haver qualquer
resultado. Eu pergunto ao PSDB, que tem um candidato competitivo, se está pensando no Brasil de 2015,
caso eles vençam a eleição.
Minha gente, nós temos de trabalhar é na possibilidade da construção de um entendimento! Temos de
pressionar o Governo para que sente e negocie, mas é
preciso também que haja razoabilidade daqueles que
estão reivindicando.
Imagine, Excelência, se agora todos os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa nos
últimos anos, os trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, todos eles, fossem
demandar não o retorno, porque eu acho que retornar...
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB.
Fora do microfone.) – Esse projeto é do PT!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE)
– Senador Cássio Cunha Lima, pouco me interessa
quem apresentou essa proposta, se ela é ou não do PT.
O critério com o qual V. Exª vota é esse? Essa é
a responsabilidade que nós temos?
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP.
Fora do microfone.) – O PT está apoiando.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
estou apenas chamando a atenção. Eu sei que isso vai
passar, vai ser votado e vai ser aprovado, mas quero
deixar aqui a minha posição.
Quando alguns forem à tribuna para falar de disciplina fiscal, de gastos públicos, do Governo, que, segundo eles, só faz aumentar custeio e não faz investimento, vou querer olhar, daqui de baixo, cada um deles lá.
Só há uma coisa que me deixa não digo feliz, Sr.
Presidente, mas que me deixa, de alguma forma, tranquilo: se a oposição tivesse qualquer convicção de que
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poderia ganhar a eleição no ano que vem, certamente
não votaria dessa maneira agora.
Sei que assumir uma posição que não é simpática
é o preço que se paga, mas prefiro pagar esse preço
a não estar coerente com minha consciência e, acima
de tudo, com minha responsabilidade com o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP– RO) – Sr. Presidente...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Benedito
de Lira e, em seguida, ao Senador Aloysio Nunes, ao
Senador Ivo Cassol, ao Senador José Agripino e ao
Senador Wellington Dias.
Tem a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estava no meu gabinete quando ouvi o encaminhamento feito pela nobre Senadora Ana Amélia em nome
do meu Partido.
Eu compreendo, sem dúvida nenhuma, as manifestações do eminente Senador Costa, mas, Sr.
Presidente, na noite de hoje, nós estamos votando a
primeira matéria que atende ao povo. É uma matéria
que diz respeito a trabalhadores e, logicamente, a suas
respectivas famílias. Todos estão no aguardo dessa
manifestação do Senado Federal.
Primeiramente, eu queria cumprimentar V. Exª por
ter pautado essa matéria. No acordo de Lideranças,
V. Exª pautou a matéria. À proporção que se ventila
a possibilidade de acordo, é possível até que se faça
acordo, porque o trabalhador não é intransigente. Quem
sabe amanhã seja decidido isso?
Eu me lembro de que eu era Vice-Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Presidente Renan,
quando uma matéria de interesse do trabalhador tramitou no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional alterou o percentual de aumento para os aposentados. O Governo mandou 3%, vamos dar o exemplo,
e o Congresso votou 6%. Circulou no Congresso todo
que o Presidente Lula vetaria o projeto. Eu fui chamado
pelo Vaccarezza, como Líder do Governo, meu querido
Senador Wellington, e ele me dizia: “Você é Vice-Líder
do Governo. Prepare-se para defender o veto do Governo ao projeto dos aposentados”. Eu disse: “Quem
é que está na Presidência? Há alguém substituindo o
Lula?” Ele disse: “Não, é o Presidente Lula”. Eu disse:
“Então, aguarde, que, quando faltarem 24 horas para
ele sancionar a lei, ele vai mandar chamar o Ministro

Julho de 2013

Guido”. O Ministro Guido estava dando declaração, de
minuto em minuto, que ele ia vetar. Pois exatamente,
Sr. Presidente, quando faltavam 24 horas para apor o
veto ou sancionar, como estabelecia a Constituição, o
Presidente mandou chamar o Ministro Guido e disse:
“Resolva. Eu vou sancionar a lei, e você arranja a forma de pagar”. Sancionou-a, e pagou. Acabou!
Então, acho que a Presidenta Dilma, talvez, não
tenha vontade de vetar esse projeto, caso o Congresso
Nacional possa aprová-lo. Por essa razão, Sr. Presidente, eu queria apenas declarar o meu voto, acompanhando o encaminhamento feito pelo meu Partido.
Vou votar pela aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, no interesse de uma votação em tempo razoável, essa que já demora tanto tempo já, falo
em nome do meu Partido e também por delegação do
Senador Agripino, em nome dos companheiros dos
Democratas e em nome da oposição. A oposição que
foi colocada no pelourinho pelo Senador Humberto
Costa, que nos acusou de irresponsáveis fiscalmente.
O Senador, que é membro de um partido, que defende o Governo, que acaba de perdoar, contra o nosso
voto, uma dívida de cerca de US$300 milhões de um
país africano, o Congo, um país ditatorial, um país governado por uma elite corrupta, num perdão de dívida,
aliás, onde estão embutidos interesses empresariais
promovidos pelo ex-presidente.
Pergunto ao Senado e ao Senador Humberto Costa:
quem é o autor do projeto que vamos votar? É alguém
do PSDB? É a Ministra Maria do Rosário, que, até pouco
tempo, aqui, pedia votos para aprovação do seu projeto,
desse projeto que hoje o Líder do PT, o Senador Humberto Costa, nos acusa de irresponsável fiscalmente.
Esse projeto foi aprovado, tendo como Relator
na Câmara um Deputado do PT, o Deputado Carlos
Santana. Carlos Santana é, por acaso, do PSDB, é
dos Democratas? É do PT. Acaso, em 2007, nós, Democratas e PSDB, tínhamos maioria na Câmara dos
Deputados, quando esse projeto foi aprovado? Não.
O Governo do PT já tinha uma base quase tão grande
como a que tem hoje e aprovou entusiasticamente o
projeto, esse projeto que agora quer rejeitar.
E o Senador Humberto Costa, ao voltar suas baterias contra a oposição, atira também nos seus próprios correligionários da base do Governo, que aqui
se pronunciaram a favor do projeto e que são companheiros seus do PT. Acaso Paulo Paim é membro dos
Democratas ou do PSDB? Que história é essa? Será
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que o PT, em 2007, votou o projeto porque achava que
ia perder as eleições?
Aqui se pronunciaram, a favor do projeto, Líderes
da base do Governo, que dão sustentação ao atual Governo; que muitas vezes votam medidas antipáticas,
medidas difíceis, como, por exemplo, muitos rejeitaram
os 10% para a saúde para atender às recomendações
do Governo.
E o Senador Humberto Costa, ao querer nos atingir, atinge também os seus correligionários, que dão
sustentação ao Governo aqui: do PMDB, do PSB, do
PDT, do PP, do PC do B, do Bloco União e Força; todos
eles que se pronunciaram a favor do projeto.
Então, meu caro companheiro, amigo, Humberto
Costa, que nos acusa de irresponsabilidade fiscal, vá
varrer primeiro diante da sua própria porta. Um governo que faz as estrepolias que faz em matéria de contabilidade pública, que transforma as nossas contas
nacionais em uma espécie de relato das façanhas do
Barão de Münchhausen, nos acusa a nós de sermos
irresponsáveis?. O que é isso? Pelo amor de Deus!
Nós não votamos doações do dinheiro público para ditaduras corruptas, e por interesses pouco
republicanos, que aprovou mandar 300 milhões de
dólares foi o governo do PT, com o apoio do Senador
Humberto Costa.
Nós vamos votar a favor a favor dos trabalhadores.
Nós vamos votar a favor responsavelmente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone.) – Pelo art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na forma do art. 14, eu concedo a palavra a V. Exª, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, eu fui aqui citado pelo Senador Aloysio
Nunes, a quem eu respeito bastante.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Não, eu te citei de
forma respeitosa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, tudo bem!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Pelo amor de Deus,
foi com carinho.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Exatamente, eu estou começando com carinho também!
Então, Sr. Presidente, se eu achasse que esta
Casa era formada por um contingente de irresponsáveis, acredita V. Exª que eu teria me inscrito para defender essa posição?
Eu falei não foi para acusar ninguém. Foi para
atentar trazer à tona, despertar o espírito que cada um
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tem aqui de responsabilidade com o seu País. Esse foi
o objetivo da minha colocação.
Segundo, será que os integrantes do PSDB, o
Senador que me antecedeu – para ele não pedir o art.
14 –, concorda com todos os projetos que os Deputados do PSDB apresentam?
Há poucos dias, o PSDB se reuniu para desautorizar
o projeto da cura gay, que era de um Deputado do PSDB.
Pouco me importa se foi Maria do Rosário, se foi José,
se foi João, interessa é se é importante e se é bom para
o País ou não. É isso que nós temos que discutir aqui.
Agora ninguém respondeu: quem demitiu esses
trabalhadores? Quem fez PDV para esses trabalhadores? Quem os demitiu por justa causa? Essa é que
a questão que precisa ser levantada aqui. Não fomos
nós, Sr. Presidente.
Portanto, eu quero aqui dizer que eu tenho esperança de que o Senado, hoje, vote, não para eliminar a
negociação. Ao contrário, para que nós possamos fazer
uma negociação. E eu me disponho, como membro
da base do Governo, do Partido do Governo, a participar dessa negociação. E é justamente acreditando
na responsabilidade dos Senadores que estão aqui
que eu espero que nós rejeitemos essa proposição e
comecemos uma discussão, para que se preserve os
direitos dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, que
não destruamos o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero aqui,
mais uma vez, fazer uma proposta.
Antes, eu acho que vale a pena lembrar que nós
tivemos uma greve na Petrobras. Essa greve o Brasil inteiro acompanhou, com a presença do Exército. Enfim,
foi aquilo que comoveu o País, foi aquilo que gerou, logo
no início do governo do Presidente Lula, a iniciativa de
um projeto que ficou denominado de Projeto de Anistia para Grevistas. E ali, de várias empresas, inclusive
dos Correios, foram beneficiados vários trabalhadores.
O nosso Governo, Sr. Presidente –, eu estou falando aqui em nome do Governo –, tem todo o interesse
de tratar de gente que foi demitida por razões como
essa. Esse projeto, originalmente, era nesse sentido,
que chega aqui para votação. O nosso Relator está
apenas pegando o que veio da Câmara.
Quero chamar a atenção de todas as pessoas:
se alguém, em algum momento, fez algo que leve a
uma situação como essa que temos aqui, alguém tem
o direito de corrigir. É isso que estamos tentando aqui.
Então, vejam, não há mais aquela ideia do projeto lá de trás, Sr. Presidente. Agora, qualquer pessoa
que foi demitida durante 17 anos – basta comprovar
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que participou de uma assembleia, que participou de
um movimento reivindicatório –, passa a ter o direito
à readmissão. Quantos? São 24.992. É o número que
os Correios nos apresentam. Isso significa que vão
ser readmitidos 24.992? Creio que não. Pela mesma
proporção anterior, os Correios trabalham com algo
em torno de cinco mil e poucos.
Conversando com os que verdadeiramente foram
demitidos e que estão nessa luta, tem razão aqui o Senador Inácio Arruda e outros que citaram, o próprio Senador Requião. Esses que estão mesmo na luta, porque
realmente foram injustiçados, foram demitidos por uma
luta reivindicatória, é provável que cheguem a mil, mil e
quinhentos. É disso que estamos aqui dispostos a tratar.
Qual é a proposta que estou apresentando, Sr.
Presidente? A proposta de não fazermos a votação
aqui, a proposta de prosseguirmos nos entendimentos.
Permitam-me voltar aos trabalhadores. Eu poderia
também, simplesmente, para fazer uma fotografia, para
receber palmas, aplausos, falar tudo de forma diferente.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agora, não há ninguém neste plenário que não saiba
que, se aprovarmos esse projeto, por uma questão de
responsabilidade com este País, receberemos o veto
da Presidenta. Duvido que haja alguém aqui.
Mais ainda: quero acreditar, inclusive com base
nas novas regras – que espero ver aprovadas amanhã
–, que vamos, daqui a 30 dias, apreciar esse veto. Ou
seja, quem vai dar a última palavra somos nós aqui.
Quero chamar a atenção para isso. Não vai ser o Palácio, não. Vai ser aqui. Pela regra que vamos aprovar
amanhã, que é retroativa a 1º de julho, somos nós
que vamos: derrubar? Derrubar! E vai acontecer o que
estou apontando, abrindo, inclusive, um precedente
para qualquer empresa. Alguém, no Senado Federal,
foi demitido porque pediu demissão, qualquer coisa,
aprova-se uma lei para ter o direito de pedir a readmissão. É disso que se trata.
Então, diante da posição de membros da base do
Governo, quero dizer, da mesma forma, que manifestei
uma posição pela não votação, mas estou defendendo, estou estendendo a mão, em nome dos Correios
e Telégrafos do Brasil, para um entendimento. É esse
caminho que considero adequado, para podermos ter
algo que tenha começo, meio e fim. E que se faça justiça
com quem precisa de justiça. Se isso não acontecer,
Sr. Presidente, eu, como Líder do PT, se é para fazer
fotografia, libero também a nossa Bancada.
Eu, pessoalmente, vou votar como representante
do meu País, com a responsabilidade de quem sabe o
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que é o peso de ser Governador de Estado, de quem
sabe o que é a responsabilidade de governar um Estado.
Eu votarei “não”, porque entendo que, votando assim, estarei votando de forma correta com o meu povo. É
uma empresa do povo brasileiro, e é assim que votarei.
Há oportunidade para proteger os trabalhadores,
mas, isso não acontecendo, libero a minha Bancada
para votação e anuncio como vou votar.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Já se discutiu bastante.
Dentro do próprio Governo, já existe racha. Uma vez
que o próprio Governo Federal foi tão bonzinho para
conceder anistia ao Congo, um país corrupto e ditador,
ao mesmo tempo, nós temos que acabar de vez com
isso aqui, votar já e definir. Já está definido.
O próprio Governo preparou isso lá no passado e
está colhendo os frutos agora. Não vamos buscar um
bode expiatório no meio dos Senadores e dos outros
partidos, gente! Vamos deixar as questões políticas para
o ano que vem. Cada um sobe em cima do poleiro e xinga a mãe do outro. Mas, hoje, não. Hoje vamos colocar
em votação e acabou. Isso que é preciso, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir
a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto de José Pimentel e de
outros Srs. Senadores.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
(Manifestação da galeria.)
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007
(Nº 7.320/2006, na Casa de origem)
Altera a Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de
2006, que anistia os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos _
ETC punidos em razão da participação em
movimento grevista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o caput do art. 1º da Lei nº 11.282, de 23
de fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 1º É concedido anistia aos trabalhadores
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
_ ECT que, no período compreendido entre 5
de outubro de 1988 e 23 de fevereiro de 2006,
sofreram punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação
em movimento reivindicatório.
............................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Humberto Costa também
pede para registrar o voto.
Na forma do requerimento aprovado, vamos submeter à apreciação...
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, também gostaria que constasse em ata
como votei, da forma como anunciei: votei “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
Na forma do requerimento aprovado, submeto à
apreciação do Plenário a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012.
Item extrapauta:
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, (nº 5.901/2013, naquela
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar
de Inquérito do ECAD, que altera os arts. 5º,
68, 97, 98, 99 e 100; acrescenta arts. 98-A,
98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B, 109-A
e revoga o art. 94 da Lei nº 9610, para dispor
sobre a gestão coletiva de direitos autorais e
dá outras providências.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Humberto Costa, para proferir parecer, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho aqui para, em
caráter terminativo, discutir com os membros desta
Casa, os Senadores e as Senadoras, a conclusão
deste projeto de lei, que virará lei e que foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Constituição e Jus-
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tiça e também no plenário desta Casa, e que recebeu
uma emenda na Câmara dos Deputados.
Essa emenda estabelece que fica isento de cobrança de taxa da execução pública de obras quando o
evento tiver finalidade filantrópica, de utilidade pública
com objetivo beneficente.
O meu parecer é contrário a essa emenda, é pela
manutenção do texto que foi votado nesta Casa, e eu
passo a justificar rapidamente as razões.
Primeiro, porque essa emenda tem um vício de
inconstitucionalidade e juridicidade. Trata de um termo
que sequer é utilizado quando se trata da arrecadação
dos direitos autorais, quando fala de taxa de execução
pública quando o evento tiver finalidade filantrópica de
utilidade pública com objetivo beneficente. Em primeiro lugar, fere o inciso XXVII do art. 5º da Constituição
Federal, que diz que “aos autores pertence o direito
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo
que a lei fixar”. Ou seja, o direito exclusivo que a Constituição concede ao autor não pode, por força de lei,
ser desconsiderado.
É verdade que direito de autor não é absoluto. Por
serem direitos de propriedade, devem atender, inclusive, a uma função social. No entanto, a maneira de se
estabelecer esse equilíbrio é por meio das limitações
aos direitos autorais, que não cabem nessa lei. Caberia a discussão, ou poderá caber, na regulamentação
da lei que está sendo aprovada hoje ou na lei que vai
tratar dos direitos autorais e que, em breve, chegará
a esta Casa.
A outra questão importante é que essa proposta é extremamente vaga. Ora, se a Volkswagen, uma
multinacional, decide fazer um evento filantrópico ou
beneficente, é justo que os autores que tiveram as suas
músicas executadas nesta festa deixem de receber pelos direitos autorais? Eu pergunto se quem vai alugar
o som para essa festa vai abrir mão do seu serviço. Eu
pergunto se os que vão imprimir numa gráfica os convites, se a televisão que vai divulgar – a publicidade paga
– vão deixar de receber pelo seu trabalho? Ora, se isso
vale para essa série de integrantes desse processo de
construção de um evento beneficente, por que não vale
para os detentores de direitos autorais? Isto aqui é a
maior prova de uma cultura distorcida que nós temos
hoje em nosso País, que é de achar que o direito autoral, que o direito imaterial não precisa ser respeitado.
Portanto, esta Casa não pode admitir essa proposição.
Além disso, o direito autoral está também regulamentado pelo acordo de TRIPs, o acordo que trata de
propriedade intelectual, de que o Brasil é signatário,
e que não pode ser flexibilizado se não for seguindo
três passos fundamentais. O primeiro deles é que essa
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flexibilização ocorra em determinados casos especiais.
Segundo, que não conflite com a exploração normal da
obra. Terceiro, que não caia em prejuízos injustificados
aos legítimos autores ou titulares de direitos autorais.
Se nós ignorarmos essa norma, o nosso País
pode ser inclusive objeto de retaliações da própria
Organização Mundial do Comércio.
Portanto, Sr. Presidente, até por não haver a definição de quem seriam essas entidades, os clubes de
serviços são entidades sem fins lucrativos, os clubes
desportivos são entidades sem fins lucrativos. Portanto,
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nós estamos aqui, se aprovarmos esta medida, abrindo, com toda certeza, uma brecha para desfazer o que
fizemos. Nós aqui trabalhamos para garantir o direito
autoral dos compositores brasileiros, para garantir o
cumprimento da Constituição, e não poderíamos, agora, por intermédio desta emenda, transformar em letra
morta tudo o que fizemos anteriormente.
Por isso, rejeito essa emenda e peço a aprovação
do projeto, nos termos em que saiu desta Casa para
a Câmara dos Deputados.
É o seguinte o parecer na íntegra.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Humberto Costa
é, portanto, contrário.
Discussão da emenda da Câmara, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da emenda da Câmara.
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O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Senadoras e os Senadores que a
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Obrigada, Presidente Renan Calheiros.
Eu aproveito a oportunidade em que se finaliza
esta matéria tão relevante, numa relatoria brilhante do
Senador Humberto Costa, do Senador Randolfe Rodrigues, que defenderam tenazmente esta matéria há
exatamente uma semana. Eu queria aproveitar para
encaminhar a V. Exª... No mesmo dia em que os artistas
estiveram aqui para celebrar com o Senado Federal uma
vitória do direito autoral, houve um encaminhamento
de que V. Exª poderia colocar na Ordem do Dia também a PEC da Música, que tem igual relevância para
os nossos artistas. É um projeto do Deputado Otávio
Leite. Então, é uma matéria, realmente, com grande
apoio na Câmara. Certamente, o Senado Federal dará
igual apoiamento a essa iniciativa. Então, a PEC da
Música, eu gostaria que V. Exª colocasse em pauta,
assim que possível, caro Presidente. Ou, pelo menos,
agendasse, já que esse foi um compromisso firmado
por V. Exª com os artistas, entre os quais o festejado
rei Roberto Carlos e Caetano Veloso, e outros tantos
que aqui estiveram visitando o Senado.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para, antes do encerramento das votações de hoje – parece
que teremos ainda duas votações –, eu faço, mais uma
vez, um apelo a V. Exª, para que, em nome do Senado
Federal, solicite ao Presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves, que vote o projeto que regulamenta
a tramitação das medidas provisórias, para que nós
possamos iniciar o segundo semestre, logo após o
recesso parlamentar, com um novo ordenamento, no
que diz respeito à tramitação dessas medidas. Aí, sim,
Presidente Renan, eu tenho absoluta convicção de que
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haverá um oxigênio, um ar, um clima novo, nesta Casa,
e, obviamente, eu me refiro em especial à relação deste
Poder com o Poder Executivo, em benefício do País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós faremos novamente isso. Já pedimos, e V. Exª também pediu ao Presidente da Câmara,
para que a Câmara possa aprovar rapidamente, seja em
qual direção for, a proposta de emenda à Constituição
que muda o rito da tramitação de medidas provisórias.
Queria comunicar à Senadora Ana Amélia que,
sobre a matéria a que V. Exª se referiu, nós temos sobre a mesa um requerimento que vai adiar a votação
e marcar definitivamente a sua apreciação aqui nesta
Casa do Congresso Nacional. Há um requerimento de
adiamento da votação da PEC da música e, na votação desse requerimento, na forma do Regimento, nós
teremos que estabelecer um prazo para a apreciação
dessa matéria.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – Qual a autoria do requerimento, Sr. Presidente?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu quero reforçar, Sr. Presidente, o apelo que inclusive o nosso Fagner, que esteve aqui, fez, para que
pudéssemos votar também a PEC da música. Então,
eu acho que é muito importante que façamos essa
definição de data. Não vou discordar do requerimento – eu acho que o autor é o Senador Eduardo Braga
–, mas que possamos votar o requerimento e marcar
a data em que vamos votar. Isso é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar o requerimento e, com
certeza, nós só vamos apreciar essa matéria no próximo semestre, no início do próximo semestre, mas fica
sugerido esse encaminhamento. Nós apreciaremos o
requerimento, e o requerimento apreciado vai indicar,
na forma do Regimento, a data da votação da matéria. E, aí, será um ganho, na verdade, o atendimento
daquilo que foi solicitado a todos nós.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, apenas para corrigir aqui. O próximo semestre já é no próximo ano. O senhor quer dizer agora
em agosto, após o recesso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora em agosto. O raciocínio do semestre legislativo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para reiterar a necessidade realmente de
pautarmos uma data, já no segundo semestre, para
a apreciação da proposta de emenda à Constituição
que trata da música.
Acho que finalmente concluímos, há pouco, a
votação de um tema importante para a música popular brasileira, que era o PLS nº 129, de origem da
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as
atividades do Escritório Central de Arrecadação e Administração, que finalmente segue para a sanção da
Senhora Presidente da República.
Nós não temos as assinaturas necessárias dos
Líderes, mas eu tenho um requerimento de urgência
para o PLC nº 51, de 2013, que altera a Lei nº 12.505, de
11 de outubro de 2011, e concede anistia aos policiais
e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima,
Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.
Obviamente, não possuo aqui as assinaturas dos
Líderes para que nós possamos apreciar este requerimento ainda na sessão de hoje. E, obviamente, nós
não teremos ainda quórum para a apreciação desse
requerimento e desse projeto, na sessão de hoje. Mas
faço um apelo aqui aos Líderes que ainda estão presentes para subscreverem esse requerimento, para
que possamos, a partir da assinatura dos Líderes, contando com a assinatura e a compreensão dos Líderes
– porque é um projeto já aprovado pela Câmara dos
Deputados –, nós possamos apreciar esse projeto na
sessão do Senado ainda de amanhã, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria submeter à Casa a apreciação do Requerimento nº 798, de 2013, conforme encaminhado pelos Líderes partidários, que vai aprovar
a urgência – este requerimento já foi lido – das organizações criminosas.
Nós precisaremos votar, na forma do acordo,
ainda hoje, as organizações criminosas e o projeto de
combate à tortura, porque também há um acordo com
relação à sua apreciação.
Eu queria cancelar, em comum acordo com os
Líderes, a sessão convocada para amanhã de manhã,
para fazermos o que fizemos na semana que passou
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– realizarmos a sessão, com a Ordem do Dia, a partir
das 15 horas de amanhã.
E, quem sabe...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E
o Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Congresso às 13h.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Às 13h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Uma hora da tarde.
A partir de 15h, amanhã e, quem sabe, nós possamos encerrar a nossa pauta de votação.
Essa matéria a que o Senador Randolfe Rodrigues
se refere está chegando da Câmara dos Deputados;
não houve acordo para que nós apreciássemos o requerimento hoje. Esse requerimento virá amanhã para
a Mesa, será apreciado e, se não houver objeção da
Casa, nós faremos a apreciação dele aqui na sessão
de amanhã do Senado Federal. (Palmas.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, só informar que já contamos com
a assinatura do Líder Pimentel, então, já temos a assinatura do Líder Pimentel. Enfim, o requerimento já
encontra-se aberto para coletar assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não, era só em relação a essa questão do requerimento, Sr. Presidente. O próprio Senador José Pimentel e
a própria Liderança aqui no nosso Bloco... Há possibilidade, inclusive, de a gente, efetivamente, como diz
V. Exª, ver o acompanhamento de amanhã, para que
se possa apreciar esse requerimento. Portanto, sem
nenhum tipo de problema em relação ao requerimento sobre essa matéria para aqui apresentar a V. Exª.
Em relação à questão da PEC da Música, Sr.
Presidente, eu queria aproveitar para, com o Senador
Eduardo Braga, fazer um acordo.
A PEC recebeu uma emenda. Eu, inclusive, me
dispus – eu sou um dos coautores dessa PEC ainda
como Deputado Federal –, Presidente, estou me colocando à disposição para que a gente possa fazer a
negociação com essa emenda.
Obrigatoriamente, a matéria tem que voltar para
a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, no segundo
período, portanto, em agosto, nós teríamos condições,
Senadora Ana Amélia, de ir costurando essa conversação, e a matéria apreciada na CCJ, nós acertaríamos
a vinda dela para o plenário.
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Se o Senador Eduardo Braga concordar com esse
encaminhamento, nós não precisaríamos nem votar o
requerimento, a matéria automaticamente retornaria
à Comissão de Constituição e Justiça e, no mês de
agosto, a gente abriria essa jornada de negociações
em torno da emenda, que compreendo – e aí eu quero falar aqui não como entendido da música, mas da
outra banda que norteia essa questão da música, que
é a utilização de meios eletrônicos – ser importante
fazer essa conversa
À época da apresentação da emenda à Constituição, nós não tínhamos os recursos tecnológicos
que nós temos hoje. A mídia continua mídia, Senador
Eduardo Braga, mas o processamento e a utilização,
inclusive de outras formas de mídia, ganharam – eu
diria – não espaço, mas centenas de espaço.
Consequentemente, eu acho cabível essa ponderação que V. Exª levanta para que possamos fazer
os ajustes e ter condição de discutir, no segundo semestre, a aprovação desta matéria.
Então, é esse o encaminhamento que eu faria, o
que talvez mude pouco, Senador Eduardo Braga. Mas
até do ponto de vista da sua tática regimental, eu diria que ganha um pouquinho mais, porque a matéria
obrigatoriamente teria de voltar para a CCJ e, se lá
adiante não chegarmos a um acordo, a mesma disputa de votação de um requerimento, ainda terá essa
prerrogativa o Senador Eduardo Braga.
Portanto, eu não estou fazendo nenhuma proposta para ganhar tempo; estou fazendo uma proposta
para tentarmos ganhar um caminho para encontrar um
ponto que nos leve a votar esta matéria.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
2011, o Senado Federal e a Câmara Federal aprovaram uma anistia para os policiais militares e corpos de
bombeiro, que foi sancionada pela Senhora Presidente
da República.
A matéria que o Senador Randolfe aqui apresenta
é do mesmo teor, no que diz respeito à greve de 2012.
Esse projeto de lei é de iniciativa da Câmara
Federal e foi aprovado lá por unanimidade. O que nós
queremos fazer no Senado é repetir a mesma posição que nós tivemos aqui, em 2011, aprovando, na
Comissão de Constituição e Justiça e em plenário,
por unanimidade.
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O autor desse projeto de lei foi o Senador do meu
Partido, o Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias.
Portanto, estou assinando a urgência por coerência. Como eu votei esta matéria em 2011, estou
repetindo em 2012.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
Senador Eduardo Braga e Senador Rodrigo Rollemberg, na sequência.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho sido
citado constantemente neste plenário, nem sempre de
forma positiva, e não tenho utilizado o art. 14, por entender que, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta.
Mas, Sr. Presidente, o Senador Eduardo Braga,
o homem público Eduardo Braga, que tem 32 anos de
vida pública, não é contra a cultura.
Ao contrário, eu, quando Governador do Estado
da Amazonas, tive a honra de ter feito um dos maiores investimentos proporcionais em cultura dos governos estaduais do País à época, com festival de ópera,
festival de cinema e inúmeras atividades, que poderia
aqui destacar, mas, como já é quase meia-noite, creio
que não seria sábio da minha parte estar tomando a
paciência e o tempo das Srªs e dos Srs. Senadores,
bem como dos telespectadores.
Mas não posso deixar de dizer que o nosso questionamento com relação à PEC conhecida como a PEC
da Música, bem posto pelo ilustre e eminente Senador Walter Pinheiro, é com relação à imunidade tributária para suporte de música. Por que para o suporte
de música, Senador Flexa Ribeiro? Porque o iPhone,
que é um produto importado, é um suporte de música;
o iPad é um suporte de música; o smartphone é um
suporte de música; o MP3 é um suporte de música. E
por essa PEC nós vamos dar imunidade tributária, Srs.
Senadores, não ao artista, mas ao fabricante desse
suporte, no caso todos eles, como este aqui, que sequer são produzidos no Brasil. Vamos dar imunidade
tributária para um produto que sequer é produzido no
Brasil. E, mais do que isso, em 2011, a Foxconn apresentou uma proposta ao Governo brasileiro que se
transformou numa proposta risível porque inexequível.
Portanto, Sr. Presidente, o que estamos pedindo
não é em absoluto a penalização do artista e da cultura
brasileira. Ao contrário, o que estamos pedindo é um
debate para que não tenhamos a indústria brasileira
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penalizada, porque ela existe e é geradora de emprego e de renda para brasileiros no território brasileiro.
E alguns, por interesses – não é o caso do Senador
Walter Pinheiro, muito pelo contrário, pois ele é um
defensor da cultura e do artista –, estão dedicados a
dar o benefício para o suporte da música e não para
a música, e não para o autor, e não para o cantor, e
não para o compositor.
Assim, o requerimento que apresentamos à Mesa
é no sentido de ganharmos um prazo para esse debate.
E o Senador, inclusive, tem sido um bom interlocutor
para que possamos buscar esse entendimento.
É claro que o Ministério da Fazenda já se posicionou sobre este tema. Mas, sempre que a gente discute
esta matéria, via de regra, a discussão é apenas sobre
a questão da música. Esquece-se que, por detrás disso, há uma questão de empregos, de investimentos, de
indústria brasileira, que não pode, obviamente, receber
uma concorrência de imunidade tributária de produtos
que não são produzidos no Brasil.
Por isso é que gostaria de pedir a V. Exª que
este requerimento… Sei que, sendo aprovado no
dia de hoje, na penúltima sessão deliberativa deste
primeiro semestre, significa dizer que nós estamos
pedindo adiamento para que, no começo de agosto,
ele já esteja com o prazo vencido. O que significa dizer
que a proposta do Senador Walter Pinheiro acabará
sendo acatada.
Mas, do ponto de vista daqueles que me trouxeram para cá, que são os brasileiros que vivem no
Amazonas, que trabalham, que pagam impostos, que
estão cumprindo com o papel de brasileiros que não
desistem, eu tenho que manter a minha posição e submeter à vontade da maioria, à vontade democrática
dos Srs. Senadores, para que nós possamos debater
um importante tema como este, que eu tenho certeza
que uma Casa com a maturidade do Senado é capaz
de conduzir.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, só para…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Senador Rodrigo, só um minuto
para eu fazer aqui uma correção (Fora do microfone.),
Sr. Presidente, porque minha proposta termina encontrando dificuldades regimentais.
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Na realidade, a emenda que foi apresentada ao
projeto veio ao plenário, Senador Eduardo Braga, já
com aprovação. Portanto, a informação de que eu tinha
antes era que alguém tinha apresentado uma outra
emenda. Não é verídica essa informação.
Então, para esse procedimento, para essa proposta que eu fiz aqui agora, a única saída é que a
proposta do requerimento apresentado pelo Senador
Eduardo Braga… Portanto, a gente tem total concordância. Não há problema nenhum.
Aí, numa linguagem muito direta para a gente tratar, Senador Romero, do que são as táticas aqui, sem
nenhum tipo de… Porque, se eu disser ao Senador
Eduardo que não há de minha parte nenhum sentido
de tentar ganhar, do ponto de vista regimental, para
fazer com que a proposta seja votada...
Volto a frisar: eu sou um dos autores desta emenda à Constituição na Câmara dos Deputados e sou
também o autor da Lei do Audiovisual brasileiro. Portanto, tenho nessa área…
A Lei do Audiovisual brasileiro, eu tive oportunidade de ser autor de projeto na Câmara. Quando
vim para cá, em 2011, terminei virando Relator da
matéria que eu apresentei na Câmara dos Deputados, que resultou na Lei do Audiovisual brasileiro,
uma das mais importantes leis, na minha opinião,
Senador Eduardo, para a questão do verdadeiro incentivo à cultura, para a questão da produção cultural, para a questão do aproveitamento inclusive das
nossas potencialidades.
Portanto, a intenção nossa na PEC da Música é
essa. E sei claramente que a utilização de smartphones – para não falar aqui no nome dos fabricantes, até
porque não sou usuário de sistema fechado, tenho na
minha prática a utilização principalmente de sistemas
abertos, até coerente com a minha trajetória, tanto do
ponto de vista profissional quanto do ponto de vista de
consumidor, das novas tecnologias... Então eu acho
que é importante.
Por isso, Senador Eduardo, acho que temos que
fazer a discussão exatamente sobre esse tema. Como
é que nós vamos oportunizar? Como é que vamos trilhar o caminho da PEC da Música para resolver dois
problemas: a utilização, neste novo tempo, do que nos
oferece a tecnologia, e – a outra questão central, que
era uma das bandeiras principais quando do surgimento da PEC da Música – tentar tramar, tentar quebrar a
lógica da pirataria, que tem muita relação com o preço?
Essa é uma política que V. Exª acompanhou
paralelamente comigo – V. Exª Governador e eu De-
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putado. Era a velha história da pirataria no setor de
informática, que tinha também incidência muito grande
sobre Manaus. E nós conseguimos derrubar principalmente com a questão do preço. Esse foi um fator
determinante.
Não é à toa que alguém vende um CD pirata na
esquina, porque comprar um CD em qualquer loja é
extremamente caro. Portanto, um dos debates é esse.
E concordo plenamente com o Senador Eduardo
Braga. Não é só a partir de uma movimentação aqui
num texto desses que nós vamos baixar o preço do
CD. Nós precisamos olhar todos os componentes e,
é claro, é natural e legítima a defesa que o Senador
Eduardo faz, exatamente por conta das mudanças.
Vamos falar de plataformas ou até de condições que
essas mudanças podem introduzir em Manaus. Podem
introduzir determinadas alterações do ponto de vista
inclusive da produção e, claro, na economia, e é extremamente natural que um Senador faça essa defesa.
Por isso é que estou conclamando a volta do projeto para lá, mas que nós façamos um esforço, já no
segundo semestre, para encontrar um caminho para
elaborarmos uma lei, agora com mais empenho de
todos, para tentar ajustar e resolver a questão, sem
ferir ninguém, mas, ao mesmo tempo, entregando ao
povo brasileiro a possibilidade de se utilizar da música
pagando um preço muito abaixo daquele que hoje é
cobrado por um CD e mantendo, cada vez mais crescente e impulsionado, o mercado nessa área.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, eu serei muito breve.
Apenas quero registrar que eu também sou um
dos primeiros signatários, ainda na Câmara dos Deputados, da PEC da Música e, portanto, quero me
somar à reivindicação da Senadora Ana Amélia para
que essa matéria seja apreciada o mais rapidamente
possível com os ajustes que se fizerem necessários.
Quero, aqui, também manifestar apoio à apreciação, ainda hoje, se houver concordância dos Líderes,
o que há quanto ao PSB, do PLC nº 51, de 2010, da
Anistia dos Bombeiros, aqui presentes, somando-me
às palavras do Senador José Pimentel, e também já
manifestar posição, encaminhamento favorável do PSB
ao projeto que devemos apreciar no próximo item, que
foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Jus-
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tiça, que, aparelhando a Polícia, melhora as condições
para o enfrentamento do crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, na realidade, não é mais nem para
debater o tema da PEC da Música, porque creio que
há um entendimento para encaminharmos como V. Exª
está estabelecendo, mas é para pedir a V. Exª que a
gente possa, ao terminar essa questão, dar preferência
para a questão do crime organizado, tendo em vista
que já são meia-noite e um minuto e nós gostaríamos
de poder relatar muito rapidamente e que, segundo o
Senador Inácio, é a hora em que nós deveríamos estar
acabando exatamente com essa questão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, na mesma linha, nós já passamos da
meia-noite mesmo e acho que ficaram apenas dois
itens: esse do crime organizado e esse outro do crime de tortura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De combate à tortura.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – São
dois projetos importantes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento de urgência
para votação da matéria.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 150, que dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento
criminal, altera o Decreto-Lei nº 2.848, revoga a Lei nº
9.034 e dá outras providências.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que teve como Relator o Senador
Eduardo Braga, favorável ao substitutivo, com a adequação redacional que apresenta, que será publicado
na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, que é o Relator da matéria.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
esta matéria, como V. Exª bem destacou, tramita no
Congresso Nacional desde 2006. É, portanto, sobejamente conhecida dos Srs. Senadores, é sobejamente
conhecida dos Srs. Deputados, e eu serei muito breve,
portanto, no relatório.
Esta lei, Sr. Presidente, não só dota o sistema
brasileiro de combate às organizações criminosas de
ferramentas e instrumentos contemporâneos, modernos, para o enfrentamento dessas organizações, bem
como estabelece a tipificação desse crime no nosso
Código Penal, porque até então nós não temos a tipificação deste tipo de crime de organização criminosa
no nosso Código Penal. Não apenas estabelecemos
essa tipificação, como também estabelecemos no nosso relatório, que coaduna com o substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados, com a tipificação do
crime de quadrilha, que significa, portanto, um avanço
nesta legislação inclusive em relação à Convenção de
Palermo, que, hoje, na Comissão de Constituição e
Justiça, mereceu toda a atenção e todo o debate por
parte dos Srs. Senadores.
Por fim, Sr. Presidente, quero destacar que essa
modernização e essa tipificação darão ao nosso Governo e às instituições brasileiras melhor condições
de combate às organizações criminosas, que, hoje,
lamentavelmente, existem em todo o mundo e existem
também no Brasil. Tem, desse modo, que o projeto de
lei aperfeiçoa o ordenamento jurídico ao instituir instrumentos que aumentam a eficiência na repressão e
combate ao crime organizado.
De acordo com a proposta, as novas técnicas
de investigação permitem identificar e desarticular as
organizações criminosas.
A emenda de redação apresentada por mim neste relatório possui critério preventivo para evitar que o
acesso a dados cadastrais pelo delegado de polícia e
pelo Ministério Público suscite algum debate quanto
a sua constitucionalidade, a exemplo do que já vem
ocorrendo, por exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.906, perante o Supremo Tribunal
Federal quando da aprovação da Lei de Combate ao
Crime de Lavagem de Dinheiro.
De fato, a preocupação com a abertura de janelas
para práticas de excessos é pertinente.
É este o parecer, votando, portanto, favoravelmente a esse substitutivo, que traz grandes avanços
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para as instituições brasileiras no combate ao crime
de organizações criminosas, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
encaminhar.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, no ato de encaminhamento, quero manifestar apoio e congratulações ao Senador Eduardo
Braga pelo trabalho.
Ao longo desse processo, o Líder Eduardo
Braga trouxe à Comissão de Constituição e Justiça
a oportunidade de, nos últimos dias, ter em mãos
um projeto que dá ao País um passo muito largo,
um projeto de avaliação e controle de organizações
criminosas, tipificando, agora, um instrumento legal
sobre essa repressão ao crime organizado. É oportuno citar, Sr. Presidente, que essa matéria ganhou
apoio da Encla, a Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. É uma chancela importante e que foi base do relatório do Senador
Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, eu queria parabenizar o Senador Eduardo
Braga pelo relatório que faz e destacar aqui que esse
é um projeto que teve origem num projeto de lei do
Senado de autoria ainda da Senadora Serys..
Sr. Presidente, para a gente compreender a importância, hoje, nós temos um problema grave, que
é a nossa legislação ainda não prever o uso da tecnologia existente. É feita com a tecnologia existente,
como meios eletromagnéticos, etc, mas na hora do
julgamento aquilo é desprezado.
Eu destaco aqui, ainda, o fato de a gente poder ter
essa relação com outros organismos internacionais e
essa integração entre a área federal, os Estados, enfim.
Então, por essa razão, em nome do Partido dos
Trabalhadores, eu comemoro e parabenizo V. Exª pela
forma como abraçou essa causa para trazer para a
pauta esse projeto, que, se Deus quiser, será aprovado.
É um dos projetos importantíssimos para o Brasil
na área do combate ao crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, quero parabenizar o Senador Eduardo
Braga pela celeridade e pela qualidade do seu parecer
e, ao mesmo tempo, registrar que esse Projeto de Lei
do Senado nº 150, de 2006, de autoria da Senadora
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Serys, vem somar-se com um conjunto de normas e
diretrizes que nós estamos aprovando.
Já aprovamos aqui a atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro no final de 2012. Em seguida, aprovamos o crime hediondo para os crimes de corrupção,
com a agravante de quando for agente do serviço público. Aprovamos, em seguida, o enquadramento das
pessoas jurídicas como corruptoras, e agora vem essa
lei que trata das organizações criminosas.
Portanto, quero parabenizar V. Exa por pautar essa
agenda que dialoga diretamente com as ruas, que é o
combate à corrupção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Presidente.
Eu queria, da mesma forma, em nome do Partido
Progressista, encaminhar o voto favorável, destacando o empenho e a qualidade da relatoria do Senador
Eduardo Braga no PLS no 150, que, na verdade, coloca o Brasil no ranking internacional de atualização
de uma legislação extremamente importante no momento em que vemos a questão da criminalidade nas
organizações internacionais, sobretudo da lavagem
de dinheiro provindo de atividades ilícitas. É extremamente relevante.
Então, eu queria, ao cumprimentar o Senador
Eduardo Braga, renovar o encaminhamento favorável
a essa matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Eunício e o Senador Gim Argello.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, eu quero, em primeiro lugar,
cumprimentar a Senadora Serys, que teve a iniciativa
dessa matéria, da maior importância; cumprimentar o
Senador Eduardo Braga pelo seu relatório minucioso,
cuidadoso, relatório que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, depois
de um grande debate, e dizer que eu fiz questão de
ficar pessoalmente aqui para encaminhar, em nome do
PSB, a nossa posição favorável a essa matéria, que
considero uma das matérias muito importantes que
estamos votando neste esforço concentrado, porque
melhora as condições da Polícia, melhora as condições
do País de enfrentar o crime organizado.
Portanto, parabéns, Senador Eduardo Braga!
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O nosso encaminhamento é “sim”, pela aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, na mesma linha, para elogiar, aqui,
também, o Senador Eduardo Braga pelo relatório,
que altera o Código Penal, renomeando o crime de
quadrilha e bando, que passa a se chamar “associação criminosa”, acrescentando como causa de aumento o uso de armas e a participação de crianças
e adolescentes.
Portanto, além de parabenizar a autora do projeto, que é a ex-Senadora Serys, quero, em nome
do PMDB, agradecer ao Senador Eduardo Braga
pelo brilhante relatório que apresenta neste horário
– já é mais de meia-noite – para que a gente possa
contribuir para que o Brasil tenha na sua legislação
a modernidade na questão do combate à criminalidade, Sr. Presidente.
Portanto, o PMDB encaminha favoravelmente a
esta matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
falarei apenas um minuto, mas não posso deixar de
parabenizar o Senador Eduardo Braga por tão competente relatório e a Senadora Serys Slhessarenko,
uma brilhante Senadora que passou por aqui, deixou
muita saudade, um excelente trabalho, uma Senadora competente, que realmente deixou muitos amigos
nesta Casa e muito trabalho, um trabalho competente,
com grandeza, como o caso que vamos votar agora.
Parabéns ao Senador Eduardo Braga e parabéns
à Senadora, porque é uma forma que temos, agora, de
combater o crime organizado, que, para os senhores
terem uma ideia, já chegou ao Distrito Federal. Já há
crime organizado em Brasília, na região do Entorno,
onde estamos lutando pela Ride de Brasília. Temos que
lutar contra esse crime organizado que já existe aqui.
Hoje, temos os agentes penitenciários do lado
de fora reivindicando o porte de arma. Por quê? Porque no Distrito Federal já existe crime organizado, e
agora vamos dar instrumento para que a Polícia possa realmente combater, tipificando essa organização
criminosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

45910 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, quero também me associar no sentido
de parabenizar a Senadora – não vou falar o nome
dela porque é muito complicado e todo mundo que falou errou – mas quero parabenizar a Senadora Serys
Slhessarenko e o Senador Eduardo Braga. Mas acho
importante também parabenizar o Parlamento de um
modo geral. A Câmara dos Deputados deu um tratamento muito importante a essa questão.
Esse projeto foi construído a várias mãos. Ele
teve a participação direta do Ministério da Justiça, da
Polícia Federal, do Ministério Público, da representação
do Poder Judiciário, é um projeto que cria mais instrumentos ainda para que possamos combater o crime
organizado, que está incrustado na nossa sociedade
hoje, fortalece a posição dos delegados de polícia no
processo de investigação, no inquérito.
Acredito que essa lei, além de todas aquelas que
o Senador Pimentel elencou, vai ser um instrumento
importante para o nosso País cada vez mais ser um
País marcado pela ética, pela coerência e pela paz.
Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio, com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Estamos aqui, Sr. Presidente, na última fila, mas atentos à matéria, que é muito
importante.
Eu também quero frisar esse trabalho excepcional feito pelo Senador Eduardo Braga, essa questão
levantada pelo Senador Humberto Costa, porque foi
trabalhada a quatro mãos: você teve o Ministério da
Justiça, você teve o Ministério Público, a Polícia Federal, os seus delegados e delegadas que acompanharam a tramitação da matéria, a discussão da matéria
até a sua votação hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça, e a chegada da matéria ao Plenário do Senado para ser votada.
Trata-se de aperfeiçoar os instrumentos legais
para se combater o crime organizado no Brasil. É
uma realidade do nosso País. É evasão de divisas, é
a questão do contrabando, contrabando de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, é uma organização
criminosa sofisticada, que precisa da sofisticação do
aparelho de Estado para enfrentá-la. É isso que nós
estamos buscando aperfeiçoar neste instante.

Julho de 2013

Portanto, eu quero cumprimentar a nossa colega Serys Slhessarenko, que fez um trabalho também
atencioso, encaminhou uma matéria importante. Ela
deixou o Senado Federal, mas a sua marca permanece
aqui, através das inúmeras iniciativas legislativas como
essa, que ajuda o Brasil a enfrentar os bandos, esse
crime organizado que tem ceifado vidas, tem aniquilado famílias inteiras no Brasil. E nós precisamos nos
aperfeiçoar para enfrentá-lo.
Portanto o voto do PCdoB não poderia ser diferente. Nós votamos favoravelmente à matéria, para que
ela tramite com a rapidez necessária e a gente possa
vê-la transformada efetivamente em lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, não é sobre a matéria.
Eu queria discutir um pouquinho ou fazer um
pleito a V. Exª sobre a PEC nº 53 e 75.
Vamos votar, depois eu vou fazer o meu pleito a
V. Exª. Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode ser.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua discussão.(Pausa)
Não havendo quem queira discutir mais a matéria, declaramos encerrada a discussão do Substitutivo
da Câmara em turno único.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno do Senado Federal, substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação
de requerimento para votação em globo ou por grupo
de dispositivos.
Eu submeto, nesse sentido, à apreciação do Senado Federal o requerimento do Senador Eduardo Braga
para que nós façamos a votação em globo da matéria.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 808, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 150, de 2006 (nº 6.578/2009, naquela Casa), da
Senadora Serys Shessarenko, que dispõe sobre as
organizações criminosas dos meios da obtenção da
prova o procedimento criminal, altera o Decreto-Lei
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nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
revoga a Lei nº 9.034 de 3 de maio de 1995, e dá outras providências.
Sala das sessões, de de 2013. – Senador
Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
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Votação em globo, como consequência da aprovação do requerimento, do substitutivo da Câmara dos
Deputados, com adequação redacional da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
As Srª Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

45912 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 11

45913

45914 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 11

45915

45916 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 11

45917

45918 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2013

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, no momento em que nós
passamos para a última votação da noite – temos alguns requerimentos –, cumprimentar mais uma vez o
Senador Eduardo Braga, que construiu um parecer
fundamental para que nós pudéssemos, com essa
celeridade, apreciar essa matéria.
E queria dizer ao Senado e ao povo brasileiro que
essa é mais uma iniciativa muito importante do Senado
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Federal, de iniciativa da Senadora Serys Slhessarenko,
que, ao definir mecanismos, criar mecanismos de investigação, irá sem dúvida facilitar as investigações
com novos métodos, já utilizados, inclusive, em outros
países. O combate ao crime organizado sem dúvida
será mais eficaz e apresentará melhores resultados.
Por isso meu cumprimento a todos.
Mais uma vez, eu quero agradecer também ao
Senador Vital do Rêgo, que é Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça. Como todos sabem, o nosso
Código Penal é de 1940. Ele não comina muitos crimes com os quais a nossa sociedade se depara hoje.
E essa decisão do Senado Federal é muito importante.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Pela ordem, então, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello e Senador Blairo Maggi.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Presidente, é só
um minuto. Só para parabenizar os policiais que se

45920 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

encontram aqui até a uma hora dessa: o Presidente da Associação dos Delegados de Polícia em nível
nacional e o Paulinho, o Benito, Presidente da Associação dos Delegados aqui de Brasília, porque eles
estão realmente lutando, para eles é um instrumento
importante que foi votado aqui hoje. E eles estão aqui
até uma hora dessa. Quero parabenizar todos os que
se encontram aqui, todos os delegados e delegadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, quero fazer um apelo a V. Exª e também
aos demais colegas.
Poucos dias atrás, fui incumbido pelo Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo, para relatar duas
PECs que estão lá, a 53 e a 75. Fiz um grande trabalho, ou pelo menos trabalhei muito, não sei se o trabalho é grande, mas trabalhei muito. Eu me reuni com
entidades, conversamos, buscamos um entendimento
para trazer à CCJ uma matéria que pudesse ser discutida e votada.
No dia de hoje, levei essa matéria à CCJ, apresentei meu relatório, ele entrou em pedido de vistas,
emendas foram sugeridas e serão discutidas. No dia
de hoje, não participei da reunião de Líderes, e depois,
mais tarde, fiquei sabendo que as Lideranças decidiram
propor alguma mudança no meu relatório.
Infelizmente, não fui chamado para a reunião, não
fui consultado sobre esse assunto e fiquei boiando o dia
inteiro por aqui. Mas, assim que tomei conhecimento
do assunto, pedi para a minha assessoria, junto com
a assessoria de V. Exª, a assessoria do Senador Aloysio Nunes e outros que estavam lá, tentar buscar um
novo consenso, um novo caminho para alterar aquilo
que fiz e aquilo que as Lideranças acham que deve
ser. Também passaram o dia inteiro hoje procuradores,
promotores, juízes, magistrados do Brasil inteiro, aqui
no nosso cafezinho. E, à medida que as discussões
foram andando, fui conversando com essas entidades,
porque construí um consenso com eles. Não posso, de
forma nenhuma, abandonar o trabalho que fiz com eles
e vou na discussão com eles, até chegar ao Plenário
e fazermos a votação. Se ganharmos, ganhamos; se
não ganharmos, paciência. Eu disse aqui outro dia: o
importante é votar, o importante é definir as coisas.
Quem ganha e como ganha não vem muito ao caso.
Mas nós não chegamos a um consenso. Ainda
há pouco tempo fizemos a última reunião e estamos
muito longe, mas muito longe de trazer esta matéria
amanhã ao plenário e vamos para uma votação sem
nenhum entendimento.
Com certeza os magistrados e o pessoal dos Ministérios Públicos estarão aqui amanhã e, a exemplo
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do que fizeram os bombeiros e os trabalhadores dos
Correios, também vão encher as galerias. E nós vamos
ficar aqui embaixo, fazendo uma discussão de novo
de forma pressionada, não podendo criar um projeto
que seja de interesse da Magistratura e do Ministério
Público e também de interesse do Senado.
Então, eu queria apelar a V. Exª. Já lhe disse –
comentei com alguns colegas – que o meu filho se
casa na sexta-feira. Eu já deveria ter ido embora hoje.
Tenho parentes do Brasil inteiro me esperando. Fiquei
porque tinha notícia de que amanhã, às 10 horas, nós
começaríamos os trabalhos. Então, nós teríamos tempo para discutir alguma coisa até as três, quatro horas
da tarde. Contudo, soube agora que foi cancelada a
sessão das 10 horas, que nós teremos só às 15 horas. Então que tempo nós temos? Não teremos tempo nenhum. Eu não estarei presente amanhã à tarde
aqui e não considero justo que nós, que deliberamos
sobre a matéria de que eu fui o relator, sobre a qual
fiz um trabalho, como disse, fiquemos sem participar
da discussão final.
Então queria apelar a V. Exª e também aos Líderes. Sei que esta matéria foi pautada, é prioritária. Mas,
em função de tudo isso, quero fazer-lhe um apelo, até
pelo que aprendi ontem aqui, no plenário: quando nós
esgarçamos os nossos pensamentos e as nossas forças, a coisa não sai correta. Tivemos que rever o que
fizemos ontem, porque não tivemos a sensibilidade
de parar por cinco minutos e discutir, já que todos nós
queríamos a mesma coisa.
Portanto, faço este apelo a V. Exª e às Lideranças
no sentido de que deixemos esta matéria para depois,
a fim de que possamos, com tempo, com calma, todos numa mesa construir aquilo que é de interesse da
Nação brasileira.
Eu não quero ver, não desejo – e creio que ninguém deseja – ver uma Magistratura acuada, uma
Magistratura com medo de decidir ou um Ministério
Público com excesso de força ou com falta de força.
Um país só será forte – e ele é forte – a partir do momento em que nós tivermos uma Justiça forte, uma
Justiça que não tem medo de tomar uma decisão e
tornar um processo simples em uma coisa que venha
a complicar a vida do magistrado. E o que nós temos
hoje é mais ou menos parecido.
Então, mais uma vez eu peço a V. Exª e a todos
os Líderes que considerem esta minha proposta, esta
minha observação e deixemos para votar depois esta
matéria. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria comunicar ao Plenário e ao Senador Blairo Maggi que há uma disposição da Casa de
apreciarmos essa matéria. Os Líderes ficaram de co-
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locar os assessores no sentido de que nós possamos
surpreender um texto comum para apreciar a matéria.
O Parlamento caminha mais facilmente pelo consenso, pelo entendimento. Parece que não é o caso
com relação a essa matéria, porque nós não estamos
discutindo, muito pelo contrário, a fragilização ou o fortalecimento do Ministério Público ou da Magistratura.
O que nós estamos a discutir tão somente é que há
na legislação brasileira uma modalidade de aposentadoria como pena disciplinar diante do crime, tanto
na Magistratura quanto no Ministério Público, que
nos obriga a aperfeiçoar a legislação com relação a
isso. Se a aposentadoria pode ser apresentada para
qualquer segmento como uma pena disciplinar, essa
é uma decisão que o Senado, ao final e ao cabo, vai
ter que tomar.
Então nós estamos conversando com os Líderes
partidários para ver se construímos um consenso sobre
a matéria. Nós vamos, evidentemente discutir a matéria, votar o calendário especial, mas sinceramente,
em função dos compromissos, eu não vejo como não
deliberar sobre essa questão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, só uma pergunta, permita-me, porque
a sessão era às dez. A outra do Congresso será ao
meio-dia?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, está marcada para...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Treze.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sessão ordinária normal. E a Ordem
do Dia começará às 15 horas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo
que eu sei, ela é rápida, não é? Essa do Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A do Congresso, 13 horas. A do Congresso tem um item só na pauta, que é o projeto de
resolução.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Isso.
E a pergunta que eu faço é se não haveria como antecipar essa da tarde, para permitir que o Senador Blairo
pudesse participar, porque a informação que eu tenho
também é que hoje já houve inúmeras conversações e
que, se não há um consenso, já se caminha para isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então é muito bom, mais uma informação que vem no auxílio de que amanhã nós vamos
poder deliberar sobre a matéria.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Não,
Presidente, eu reitero o meu pleito. Nós podemos, na
semana que vem... Na segunda ou terça-feira, nós te-
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remos sessão. Eu volto para cá, e a gente faz todas
as negociações novamente. Eu não gostaria de ficar
ausente dessas discussões de que até agora participei e fiz.
Então, mais uma vez, entendo que devemos votar
o trabalho que fiz e que consegui, Sr. Presidente. Nós
não estamos dando nenhum presente à Magistratura
nem ao Ministério Público. Pelo contrário, nós estamos
penalizando, criando as condições necessárias, para
que aqueles membros que não fazem a coisa correta
no Judiciário e no Ministério Público sejam excluídos,
e sejam excluídos com penalidades.
Agora, vamos seguir um rito, e esse rito é que
eu digo que é a garantia de uma Magistratura forte. O
meu pensamento eu o construí junto com os demais,
e, talvez, as lideranças que se reuniram hoje não consigam entender que aquilo que nós colocamos no papel
é uma penalidade.
As assessorias de V. Exª que participaram, junto
com a minha assessoria, segundo a informação, ficaram sensíveis às colocações que nós lá fizemos, mas
me parece que o Senado quer algo mais forte, quer
uma punição maior, e essa é a discussão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Vamos passar à apreciação do Requerimento
de urgência nº 774, de 2013, que institui o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cria o
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passamos à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2013
Projeto de lei da Câmara nº 11, de 2013 (nº
5.546 de 2001, na Casa de origem), dos Deputados Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino,
que institui o Sistema Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura, cria o Comitê Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura e dá outras providências.
A matéria depende de pareceres das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
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de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Há, sobre a mesa, pareceres favoráveis das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que teve como Relator o Senador João Capiberibe;

Julho de 2013

e de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como
Relator o Senador Wellington Dias. Os pareceres serão
publicados na forma regimental.
São os seguintes os pareceres na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias, para proferir parecer, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Com a palavra, V. Exª.
PARECER Nº 689, DE 2013–PLEN
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui relator hoje por uma agenda da nossa
querida Senadora Ana Rita, a quem vou passar a
palavra.
De forma bem simples, esse é um projeto de
iniciativa do Executivo, aprovado na Câmara com alterações e com melhoramentos – e podemos concluí-los hoje, na votação –, que coloca o Brasil, de forma
moderna, com toda uma legislação atualizada para
cuidar do combate à tortura. Trata da prevenção e do
combate à tortura. Cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um mecanismo nacional de
prevenção e combate à tortura. Além disso, atua de
forma integrada com um conjunto de órgãos.
Então, eu queria parabenizar a Senadora Ana
Rita pelo brilhante trabalho que fez. Para mim, essa
foi uma honra dada pelo Senador Vital do Rêgo, hoje,
na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto preenche todos os requisitos legais. O
nosso parecer é pela aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, está com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria apenas
encaminhar a votação. Está perfeito, é conclusivo o
trabalho, pela relatoria do nosso Senador Wellington
Dias.
Cumprimento a Senadora Ana Rita e também
a autoria do projeto, encaminhando o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senadora Ana Rita, está com a palavra V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, rapidamente, quero
apenas dizer que é um projeto que tramita há muitos
anos no Congresso Nacional, desde 2001. Com a
criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Brasil sai na vanguarda perante as
organizações internacionais, perante as convenções
de que nós, inclusive, somos signatários, no sentido
de criar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura. Então, coloca o Brasil numa situação bas-
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tante privilegiada no sentido de que saímos na frente,
criando esse Sistema.
Então, quero aqui agradecer, inclusive, ao Senador Wellington Dias, que foi o Relator ad hoc na
Comissão de Constituição e Justiça. Contamos com
o apoio de todos os colegas Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, está com a
palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu serei muito
breve, pois todos já estão cansados. Acho que esse é
um tema que deverá ser aprovado por unanimidade,
mas seria importante registrarmos essa iniciativa do
novamente Deputado Nilmário Miranda, tomada no
tempo em que ele era Ministro dos Direitos Humanos,
posteriormente.
Entendo que é algo muito importante. O Brasil
convive, infelizmente, não mais por razões políticas,
mas também, em alguns casos, com este verdadeiro
flagelo que é a tortura. Então, nós caminharmos para
termos um trabalho articulado dessa maneira, uma
proposição como essa, eu considero que é um grande avanço, é uma conquista do nosso Governo, é uma
conquista deste Parlamento.
Apesar de ter demorado 11 anos para que essa
matéria chegasse até aqui – antes tarde do que nunca! –, acho que nós vamos inaugurar uma nova etapa
na vida do povo brasileiro.
Isso se soma a iniciativas como a criação das
diversas Comissões da Verdade que estão funcionando em nível nacional e em nível estadual. Portanto, é importante que celebremos e que, mais do que
isso, nos esforcemos para que esse trabalho possa
redundar, de fato, em mais afirmação da cidadania
brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Completada a instrução da matéria,
passa-se à sua apreciação. Poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados. (Palmas.)
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero dizer aos Srs. Senadores e ao
Brasil que o Senado está orgulhosamente pautado
pela sociedade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos orgulhosamente pautados pela sociedade.
Com a palavra, o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É lógico que
o interrompo, porque V. Exª, obviamente, vai concluir.
Estou colhendo as assinaturas para o PLC nº 51,
de 2013. Obviamente, não obtivemos as assinaturas necessárias, mas, como ainda não se encontra processado
e ainda não se encontra sobre a mesa o PLC e como
há a promessa do restante dos Líderes de assinar o requerimento de urgência, então, faço um apelo à Mesa e
a V. Exª para que, amanhã, antes de concluirmos esse
esforço concentrado, pelo qual cumprimento V. Exª...
Por isso, fiz questão de interromper V. Exª antes
de V. Exª encerrar essa jornada, eu diria, vitoriosa do
Senado Federal. É 0h38 do dia 11 de julho, e nós estamos trabalhando aqui. Completamos quase 12 horas
de jornada, votando matérias importantes. Eu acho
que votamos um conjunto de matérias, atendendo, em
especial, o que está sendo reivindicado pelo povo brasileiro. Eu queria cumprimentar V. Exª e cumprimentar
o Plenário do Senado, em decorrência disso.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a
palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu gostaria que, amanhã, antes de terminarmos os trabalhos, antes do recesso, nós pudéssemos
apreciar o PLC nº 53, que veio da Câmara.
Agora, obtivemos a última assinatura dos Líderes.
Estamos para conseguir a última assinatura. Então, gostaria que, ainda amanhã, conseguindo essa última assinatura, pudéssemos apreciar esse PLC, fazendo justiça
e concedendo anistia a policiais militares e a bombeiros.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Presidente, quero
dizer que penso que nós podemos votar.
Já foi conseguido, Senador Randolfe Rodrigues, o
número de assinaturas? Foi alcançado o número de assinaturas das Lideranças, para, assim como fizemos para
a anistia dos Correios, votarmos a anistia dos bombeiros.
O Partido Progressista já assinou o requerimento
favorável à aprovação da matéria, Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há o compromisso
aqui de assinar por parte de todos os Líderes. Na forma
que foi dito aqui pelo próprio Senador Randolfe, isso
está sendo processado. Amanhã, procede-se à votação. Fica aqui o compromisso das Lideranças. Tenho
a certeza de que falo aqui pelos principais blocos. O
Senador Eunício assinou, assim como o Senador Gim
Argello, e eu pessoalmente também assinei. E há um
entendimento aqui entre todos os Líderes. Trata-se
apenas de cumprirmos o Regimento, para evitar problemas de outra natureza. Votaremos amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, nós aguardamos o requerimento
e vamos submeter...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Já estamos encaminhando-o, Sr. Presidente. Tenho
a informação de que já temos a assinatura dos Líderes...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Há condição, sim, de votar, para concluirmos bem a noite de
hoje, quer dizer, a manhã desta quinta-feira, Presidente
Renan Calheiros.
Cumprimentamos o Senador Randolfe Rodrigues
pela iniciativa.
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Vamos concluir com um resultado extremamente
produtivo a noite de hoje, com muito diálogo, com muito
entendimento político. Então, penso que isso seja possível.
Eu queria agradecer ao Senador Eduardo Braga.
Foi ele, Senador Randolfe Rodrigues, quem conseguiu
a última assinatura que faltava, para que alcançássemos o quórum necessário para votar essa matéria que
diz respeito à anistia dos bombeiros.
Então, essa é a posição do Partido Progressista
na matéria. E fazemos a conclusão desse processo.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter, primeiro, à apreciação o Requerimento nº 795, de 2013,do Senador
Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de
2012, por tratarem de matéria correlata: criação de
tribunal regional.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Essa matéria que acabamos de votar, o calendário
especial... Aliás, nós votamos a tramitação conjunta das
propostas de emenda à Constituição e, agora, nós vamos
apreciar, na forma do requerimento, o calendário especial.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Fora do microfone.) – De qual, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São as duas propostas que tratam do
Tribunal Regional Federal do Pará, do Amapá, do Maranhão e de Tocantins.
Requeremos calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 46, tendo como
primeiro signatário o Senador Flexa Ribeiro.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento...
É o requerimento sobre as PECs nºs 46 e 61.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à apreciação da matéria.
(Pausa.)
Item extrapauta:
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Com base no art. 336, inciso II, combinado com
o art. 338, inciso II, todos do Regimento Interno
do Senado Federal, que propõe urgência para o
PLC nº 51, que altera a Lei nº 12.505, que concede anistia aos Policiais e Bombeiros Militares
dos Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de
Mato Grosso, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte,
de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina,
de Sergipe, de Tocantins e do Distrito Federal.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2013
Projeto de lei da Câmara nº 51, de 2013 (nº
2791 de 2011, na casa de origem) ,do Deputado Weverton Rocha e outros, que altera a
Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, que
concede anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do
Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de
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Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande
do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa
Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito
Federal punidos por participar de movimentos
reivindicatórios, para acrescentar os Estados
de Goiás, do Maranhão, da Paraíba e do Piauí.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
para emitir parecer sobre a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
PARECER Nº 690, DE 2013–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto pretende, através da
urgência dos Líderes, votar uma alteração ao PLC nº 51,
de 2013, que altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro de
2011, que concede anistia aos policiais de vários Estados.
Nós já fizemos isso aqui, no Senado Federal e no
Congresso, em 2011, exatamente para beneficiar, com o
mesmo tratamento que está sendo solicitado agora, policiais e bombeiros nos Estados onde houve paralisações.
Nós entendemos que essas paralisações levaram
à melhoria das condições de funcionamento da polícia. É claro que existiram alguns confrontos. Nós não
apoiamos esse tipo de confronto, mas, na verdade,
num momento em que se discute efetivamente uma
anistia, quando retornam a Casa bombeiros e policiais
militares, que trabalham defendendo a sociedade – e
já tivemos esse comportamento aqui, no Senado –,
entendemos que devemos novamente, buscando o
entendimento, buscando a paz e o fortalecimento dos
instrumentos de segurança, dar a anistia, conceder
essa anistia aos bombeiros e aos policiais militares.
Portanto, o nosso parecer é pela constitucionalidade do projeto e, no mérito, pela sua aprovação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, daremos a palavra a V. Exª, no encaminhamento da votação.
Declaramos encerrada a discussão.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu quero discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero aqui, pelo
menos, registrar o meu posicionamento.
A primeira coisa que eu acho que seria relevante,
e que este Congresso não fez até hoje, é regulamentar
o direito de greve no serviço público. Deveria essa discussão ser feita. Entendo que é extremamente grave
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a greve de policiais militares, porque se trata de uma
greve de pessoas armadas, e isso, na verdade, é uma
sublevação. Portanto, é algo grave.
Eu não me sinto à vontade de votar essa anistia
sem que cada Governador pudesse se manifestar em
relação a isso, até porque são situações diferentes.
Em alguns casos, houve perseguição de quem estava
no poder; em outros casos, houve crimes graves em
relação à própria segurança pública. E eu acho, sinceramente, muito ruim que nós estarmos votando hoje
dessa maneira, dessa forma e com essa amplitude.
É só para registrar a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para discutir.Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, esta matéria já foi votada pelo Senado Federal, em 2011, no que diz respeito a eventos anteriores.
O que nós estamos fazendo é estendendo os
mesmos benefícios para aqueles que, em 2012, tiveram de fazer greve por conta das suas necessidades.
E eu quero registrar que grande parte dos Estados já
anistiou os crimes administrativos e aprovou por unanimidade nas assembleias legislativas.
O que estamos tratando aqui é apenas dos crimes
que são enquadrados na Lei de Segurança Nacional e
no Código Penal Militar. É exclusivamente isso o que
estamos fazendo. Toda a outra parte administrativa de
âmbito estadual já foi anistiada, como aconteceu no
nosso Estado do Ceará.
Portanto, Sr. Presidente, o que estamos fazendo
é uma complementação daquilo que a Constituição
determina, que é competência exclusiva do Congresso Nacional.
Assim, o meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar, já que foi levantado o tema, que a
Comissão designada por V. Exª para regulamentar
a Constituição Federal, que completa 25 anos, está
tratando de vários temas que ainda faltam ser regulamentados. Um deles que está sendo encaminhado é
o direito de greve no serviço público.
Nós teremos, já em agosto, uma proposta para
começar a ser discutida na Comissão. O Senador Aloysio Nunes Ferreira e vários Senadores apresentaram
propostas, que estamos compilando. Portanto, ainda
este ano teremos a regulamentação da greve no serviço
público, que é algo extremamente importante a ser feito.
Mas, enquanto não vem essa regulamentação, como
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disse o Senador Pimentel, estamos agindo como agimos
em outras situações e, portanto, concedendo a anistia
nesses casos para reintegração ou para não punição
dos bombeiros e policiais militares de vários Estados.
Essa é a posição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero cumprimentar V. Exª, que é o
representante nesta Casa da Comissão Mista do Congresso Nacional, que foi composta para consolidar as
leis brasileiras e para propor a regulamentação de dispositivos constitucionais, como esses que ainda hoje
não foram regulamentados.
Senador Gim Argello e, em seguida, Senadora
Ana Amélia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontram-se até
esta hora os policiais do Corpo de Bombeiros Militar,
que vieram aqui hoje e estão saindo com uma vitória
importante, aliás, conduzida pelo Senador Randolfe.
Parabéns, Senador Randolfe, e a todos aqueles que tiveram coragem de dizer hoje: “sim, vamos
anistiar esses que tanto já fizeram e que são de uma
das instituições mais sérias do País, que é o Corpo
de Bombeiros.” Está sendo feita a justiça com os profissionais que aqui se encontram.
Parabéns a cada um de vocês! É o Plenário do
Senado da República até uma hora dessas trabalhando
e fazendo justiça com os mais humildes.
Em meu nome, em nome do PTB, do PR, do PSC
e do PRB, parabenizo e digo que o nosso voto é pela
aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, eu
penso que o Senador Romero Jucá foi tão feliz quanto sintético no seu relatório, resumindo os direitos e a
legalização do que estamos aprovando agora em relação à anistia aos bombeiros e policiais dos Estados
referidos no relatório que ele apresentou.
Queria cumprimentar, de novo, o Senador Eduardo Braga, que conseguiu viabilizar o quórum para que,
no requerimento apresentado pelo Senador Randolfe
Rodrigues, fosse possível encerrarmos, nesta manhã
de quinta-feira, um elenco de votações que esta Casa
estava devendo à sociedade.
Então, eu penso que, de alguma maneira, estamos também correspondendo às manifestações das
ruas. Não podemos aqui ficar de ouvidos moucos a essas manifestações, especialmente em relação a esses
bombeiros, que vieram aqui, pacificamente, demonstrar
um direito que está sendo resgatado, neste momento,
pela iniciativa do Senado Federal.

Julho de 2013

O apoio do PP à causa já está dado.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Declaro encerrada a discussão.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente,
só rapidamente, eu queria, em especial, agradecer a
assinatura do Líder Eduardo Braga, Líder do Governo. Sem a assinatura dele, nós não conseguiríamos
as assinaturas necessárias para a urgência e, neste
momento, para viabilizar a apreciação dessa matéria.
Destaco, Sr. Presidente, bem lembrado agora pelo
Líder Pimentel, o art. 48, inciso VIII, da Constituição
da República, que deixa claro que entre as atribuições
privativas do Congresso Nacional está a concessão da
anistia. E essa atribuição é atribuição privativa nossa,
que nós estamos cumprindo em relação ao conjunto
desses bombeiros e policiais militares que, na sua ampla maioria, foram objeto de arbitrariedades cometidas
por parte dos governadores estaduais.
É verdade. Eu quero aqui concordar com as ponderações feitas pelo Senador Humberto Costa, mas é
verdade também que existe uma omissão. Existe uma
comissão estabelecida para isso, com o trabalho do
Senador Romero Jucá, mas existe uma omissão concreta, hoje, por parte do Congresso Nacional em relação ao direito de greve do serviço público e também
em relação ao direito de greve dos policiais militares.
E existe uma pendência, existem várias propostas de
emenda à Constituição tramitando aqui sobre algo de
que padecemos desde o período da ditadura, que é a
militarização das nossas polícias.
Então, existe aqui proposta de emenda à Constituição que trata da desmilitarização das nossas polícias,
que eu acredito são propostas de emenda à Constituição
que também devem ser analisadas, assim como é necessário regularmos o direito de greve no serviço público.
Eu queria agradecer aos Líderes, o esforço também do Senador Lindbergh, que, junto conosco, contribuiu; ao Senador Pimentel, ao Senador Wellington, ao
Senador Eduardo Braga, que foram fundamentais; ao
Senador Gim Argello, ao Senador Inácio, à Senadora
Ana Amélia. Todos foram fundamentais na articulação
hoje para brindarmos esta madrugada do Senado Federal com esse ato de justiça aos bombeiros e policiais
Militares do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam o projeto de lei permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à sanção, contra os votos que foram
aqui manifestados. (Palmas.)
É a seguinte a matéria aprovada:
É o seguinte o parecer na íntegra:

45966 Quinta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebe os Projetos de
Lei de Conversão nºs 16 e 17, de 2013, provenientes
da Medidas Provisórias nºs 611 e 610, respectivamente.
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As matérias constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa de amanhã.
São os seguintes os projetos de lei de conversão:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento de
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eu peço ao 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro, que, por favor, proceda à leitura do requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 145
e seguintes do Regimento Interno do Senado
Federal, a criação de Comissão Parlamentar
de Inquérito, composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, com a finalidade
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de, no prazo de 180 dias, investigar denúncia
de existência de um sistema de espionagem
estruturado pelo governo dos Estados Unidos,
com o objetivo de monitorar e-mails, ligações
telefônicas, dados digitais, além de outras formas de captar informações privilegiadas ou
protegidas pela Constituição Federal.
Limitam-se as despesas da CPI ao valor de
R$280 mil.
Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão
Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do
Regimento Interno.
Será publicada para que produza os devidos
efeitos legais.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações, de acordo com as indicações que receber das
Lideranças partidárias.
Eu quero agradecer a todos e, mais uma vez,
dizer que o Congresso Nacional está orgulhosamente pautado pela sociedade, e, se há alguém que pode
pautar o Congresso Nacional, é exatamente a sociedade. A sociedade muda, as leis precisam mudar, e o
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Parlamento precisa fazer o que nós estamos fazendo
aqui, no Senado Federal, que é decidir com celeridade.
São as seguintes as matérias apreciadas e
transferidas para a próxima sessão 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 adicio-
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nal sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 248, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 724, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do
Senador Renan Calheiros e outros Senhores
Senadores, que institui o Programa “Passe
Livre Estudantil”, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 767, de 2013 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 410, de
2012-Complementar, do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera a Lei Complementar nº
94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito
Federal, e dá outras providências, para incluir
os municípios de Alto Paraíso de Goiás e São
João da Aliança, ambos situados no Estado
de Goiás, na RIDE.
Parecer nº 656, de 2013, da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, com a
Emenda nº 1-CDR, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova a programação monetária para o segundo
trimestre de 2013.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta 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.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário
o Senador Valter Pereira, que altera os arts.
92 e 111-A da Constituição Federal, para 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.
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.
11
REQUERIMENTO
Nº 705, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues,
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 62, de 2012 – Complementar, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005;
90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66, 72, 265
e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229, 230, 243,
248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382,
de 2012, todos Complementares, a fim de que
tenha tramitação autônoma (limites de gastos
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, é só para pedir a V. Exª que faça uma
correção. V. Exª, ao ler a matéria, convocou para amanhã. É para hoje, Sr. Presidente. São 0he58.
É só pedir para V. Exª corrigir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Muito obrigado a todos.
Fica, portanto, cancelada a sessão que estava
convocada para amanhã, às 9 horas – para hoje, melhor
dizendo, Senador Eunício, às 9 horas. Nós teremos uma
sessão ordinária amanhã do Senado Federal, às 14
horas, e, por entendimento das Lideranças partidárias,
nós começaremos a Ordem do Dia, impreterivelmente, às 15 horas. E teremos uma sessão deliberativa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– V. Exª já leu a MP?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já li.
Já estão na pauta para serem apreciadas amanhã.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Gostaria que lesse a 610, pela importância que tem,
sem menosprezar as outras matérias da pauta positiva, mas ela anistia dívidas de agricultores sofridos
do Nordeste brasileiro, e V. Exª tem uma participação
importante nisso, além da questão da inclusão dos
taxistas, que foi uma proposta de V. Exª, acolhida por
este Relator. Eu pediria a V. Exª que, amanhã, fosse
o primeiro item da pauta, com a participação também
do nosso Líder Gim Argello que é um defensor dessa
categoria.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Já quero me inscrever para discutir favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos exatamente como pede o
Senador Eunício Oliveira, que é Líder da Bancada do
nosso Partido, do PMDB, e é o Relator dessa importante medida provisória.
E foi exatamente graças à construção que V. Exª
levou a cabo que nós vamos poder apreciar amanhã
essa medida provisória.
Como todos sabem, Senador Gim Argello, o Senado está envidando todos os esforços para que nós
possamos amanhã concluir a nossa pauta de votação.
Hoje, melhor dizendo.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
parabenizo V. Exª, pois realmente nos deu muito orgulho hoje podermos participar e sermos Senadores da
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República, votando matérias tão importantes, desde
a correção feita de ontem, de anteontem para hoje.
Foi muito importante. Todas as matérias colocadas.
O senhor realmente está de parabéns, mostrou que o
Senado está em sintonia com a população.
E sobre a primeira matéria da Ordem do Dia de
hoje, da sessão das 15 horas, a MP nº 610, parabenizo
novamente o Senador Eunício Oliveira por ter feito tão
brilhante trabalho. E sobre os tópicos colocados, o que
eu calculo que também é muito relevante é o tópico dos
taxistas – a correção –, de que V. Exª já foi relator uma
vez, e amanhã vamos fazer justiça com essa categoria.
Meu pedido ao senhor, Sr. Presidente, é que amanhã o senhor libere as galerias para que os taxistas que
já estão em Brasília venham aqui assistir, mais uma vez,
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a essa vitória que vai ser deles, se Deus quiser, porque
desta vez temos o compromisso da Senhora Presidenta
da República de que não vai haver veto nessa matéria.
Então, peço que o senhor libere as galerias para
que os taxistas, quando nos chegarmos aqui amanhã,
às 15 horas, já estejam aqui ocupando as galerias para
poderem assistir à votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos o que pede V. Exª, Senador
Gim Argello.
Muito obrigados a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 691 e 692, de 2013, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, concluindo pelo conhecimento e arquivamento dos Avisos nºs 27, de 2000; e 6, de 2013,
respectivamente.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a Mensagem
nº 286, de 2013, na origem, comunicando a ausência
do País da Senhora Presidente da República, nos dias
11 e 12 de julho, em viagem oficial a Montevidéu, República Oriental do Uruguai, por ocasião da Cúpula dos
Chefes de Estado e de Governo do Mercosul.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 12, de 2013, do Senador Jorge Viana,
referente ao Requerimento nº 629, de 2013, de missão, por meio do qual relata participação da Reunião
de Presidentes de Parlamentos da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, na cidade de Lisboa,
Portugal, nos dias 18 e 19 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
OF. PRBPRE Nº 12/2013
Brasília, 28 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, apresento a Vossa Excelência, em anexo, relatório referente à minha participação na Missão Oficial a Portugal, entre os dias 18
e 19 de junho de 2013.
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Atenciosamente, _ Jorge Viana Vice-Presidente
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 17, de 2013, do Senador Jorge Viana, referente ao Requerimento nº 280, de 2013-M,
de missão, sem ônus, nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, por meio do qual
relata visita aos parques científicos e tecnológicos de
Taiwan, a convite do Governo da República da China,
no período de 2 a 6 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
É o seguinte o ofício na íntegra:
OF. GPRVPRE Nº 17/2013
Brasília, 7 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, apresento a Vossa Excelência, em anexo, relatório referente à minha participação na Missão Oficial a Taiwan, entre os dias 2 e
6 de junho de 2013.
Atenciosamente, _ Senador Jorge Viana Primeiro Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 81, de 2013, do Senador Wilder
Morais, referente ao Requerimento nº 391, de 2013,
de missão, por meio do qual relata visita a Israel, no
período de 9 a 13 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu Ofício nº 116, de 2013, do Senador Cícero
Lucena, por meio do qual comunica a impossibilidade
de comparecimento à reunião da EUROLAT, que se
realizará na Lituânia, no período de 15 a 19 de julho
de 2013, conforme Requerimento nº 758, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
Of./GSCL/116/13
Brasília, 10 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, informo
que por motivo de força maior não irei comparecer à
reunião da “Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes
y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura da Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana”,
EUROLAT, que será realizado em Vilnius, na Lituânia,
nos dias 15 a 19 de julho do corrente ano, objeto do
Requerimento nº 758 de 2013, por mim anteriormente
apresentado.
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Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena,
PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, apresentou o Ofício nº 339,
referente ao Requerimento nº 558, de 2013, de missão,
por meio do qual relata viagem à Portugal, a convite da
Presidente da Assembleia da República de Portugal,
no período de 5 a 11 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
OF. Nº 339/2013 – PRESID.
Brasília, 5 de julho de 2013
A Sua Senhoria a Senhora
Cláudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Senhora Secretária-Geral da Mesa,
Encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, para
conhecimento e adoção das providências cabíveis, o
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relatório da viagem que realizei na qualidade de Presidente desta Casa Legislativa em Portugal, no período
de 5 a 11 de junho de 2013, tendo em vista convite
formulado pela Presidente da Assembléia da República
de Portugal, Maria da Assunção A. Esteves.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 107, de 2013, do Senador Sérgio
Petecão, referente ao Requerimento nº 587, de 2013,
de missão, por meio do qual relata participação no 42º
Torneio Internacional de Formação Profissional (42st
Worldskills Competition), na cidade de Leipzig, Alemanha, no período de 2 a 7 de julho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
Ofício nº 107-2013 – GSSPET
Brasília, 10 de julho de 2013
Assunto: Relatório da viagem oficial.
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de
breve relatório da viagem oficial a que fui designado
na delegação brasileira para o 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42st Worldskills
Competition), realizado em Leipzig, Alemanha, como
membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal,
no período compreendido entre os dias 2 a 7 de julho
corrente ano.
Cordialmente – Senador Sérgio Petecão PSD/AC.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Paulo
Davim para integrar, como suplente, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao
Senador Lobão Filho, nos termos do Ofício nº 225, de
2013, da Liderança da Maioria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 225/2013
Brasília, 10 de julho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação
do Senador Paulo Davim, como membro suplente, em
substituição ao Senador Lobão Filho, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa para integrarem
o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental, nos termos
do art. 6º da Resolução nº 15, de 2012, e de acordo
com o Ofício nº 130, de 2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, os Senhores:
– André Lima, representante da sociedade civil
organizada;
– Professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles, pesquisador com produção científica relevante; e
– Rui Carlos Ottoni, representante do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. 183/2013/CAE
Brasília, 10 de julho de 2013
Assunto: Instalação de Subcomissão e eleição de
Presidente e Vice-Presidente
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em 9 de
julho, foi realizada a 1ª Reunião da Subcomissão
Permanente de Assuntos Municipais, durante a qual
ocorreu a instalação dos trabalhos da Subcomissão
e a eleição da Senadora Ana Amélia para Presidente
e do Senador Waldemir Moka para Vice-Presidente
da Subcomissão.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Julho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 35,
de 2013 (nº 775/2013, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
nº 1.595/2013-TCU, referente ao acompanhamento
da operação de crédito autorizada pela Resolução
nº 28/2012, do Senado Federal (TC 021.427/2012-7).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 775 –Seses–TCU – Plenário
Brasília, 26 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia de Acórdão proferido pelo Plenário desta
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Corte nos autos do processo nº TC 021.427/2012-7,
na Sessão Extraordinária de 26-6-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo do Senado serão
posteriormente comunicado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Aviso nº 35, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 279, de 2012, do Senador Cyro Miranda, que altera
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, para estabelecer a idade
mínima de sessenta anos para fins de recebimento do
benefício de prestação continuada.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15 horas
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 611, de
2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 16, de 2013, na forma do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da
Integração Nacional, no valor de três bilhões,
novecentos e vinte e seis milhões e duzentos
mil reais, para os fins que especifica (proveniente da Medida Provisória nº 611, de 2013).
Parecer sob nº 23, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relatora: Deputada Gorete Pereira (PR/
CE); e Relator Revisor: Senador João Vicente
Claudino (PTB/PI), favorável à Medida Provisória e pela inadmissibilidade das Emendas
nºs 1 a 15.
(Lido no Senado Federal no dia 10.07.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 19.05.2013)
Prazo final prorrogado: 15.08.2013
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17, DE
2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 610, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 17, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata
a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004,
relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica;
institui medidas de estímulo à liquidação ou
regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nºs
10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de
14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras
– REINTEGRA e para alterar o regime de desoneração da folha de pagamentos, 11.774,
de 17 de setembro de 2008, 10.931, de 2 de
agosto de 2004, 12.431, de 24 de junho de
2011, 12.249, de 11 de junho de 2010, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19
de julho de 2002, 8.218, de 29 de agosto de
1991, 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, 12.715, de 17 de
setembro de 2012, 11.727, de 23 de junho
de 2008, 12.468, de 26 de agosto de 2011,
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 12.512,
de 14 de outubro de 2011, 9.718, de 27 de
novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho de
2004, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e
12.716, de 21 de setembro de 2012, a Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972; dispõe sobre a comprovação de
regularidade fiscal pelo contribuinte; regula
a compra, venda e transporte de ouro; e dá
outras providências. (proveniente da Medida
Provisória nº 610, de 2013).
Parecer sob nº 24, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Eunício Oliveira (PMDB/
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CE); e Relator Revisor: Deputado Paulão (PT/
AL), favorável à Medida Provisória e às Emendas nºs 3, 4, 5, 9, 11 a 19, 23, 25 a 28, 32 a
44, 47, 48, 51 a 58, 62 a 72, 77 a 86, 88 a 97,
105 a 114, 116 a 118, nos termos de Projeto
de Lei de Conversão, que oferece; e pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 10.07.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 19.05.2013)
Prazo final prorrogado: 15.08.2013
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428/2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº
252/2007, na Casa de origem, do Deputado
Gilmar Machado), que altera a Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares,
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 724, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do
Senador Renan Calheiros e outros Senhores
Senadores, que institui o Programa “Passe
Livre Estudantil”, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 410, DE 2012-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 767, de 2013 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 410, de 2012-Complementar,
do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera
a Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo
a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE
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e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal,
e dá outras providências, para incluir os
municípios de Alto Paraíso de Goiás e São
João d’Aliança, ambos situados no Estado
de Goiás, na RIDE.
Parecer nº 656, de 2013, da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, com a
Emenda nº 1-CDR, que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 799, de 2013)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2013-Complementar, da Comissão Mista destinada a
consolidar legislação federal e regulamentar
dispositivos da Constituição Federal, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e
dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
– 681, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero
Jucá, 1º pronunciamento: (sobre o Projeto),
favorável, com as Emendas nºs 1 a 11-CCJ,
que oferece; e
– 682, de 2013, de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, 2º pronunciamento: (sobre as Emendas nºs 12 a 29,
de Plenário), favorável às Emendas nºs 28 e
29, e contrário às Emendas nºs 12 a 27.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova
a programação monetária para o segundo trimestre de 2013.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
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Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em 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.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta 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.
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.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário
o Senador Valter Pereira, que altera os arts.
92 e 111-A da Constituição Federal, para ex-
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plicitar o Tribunal Superior do Trabalho como
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos
para o provimento dos cargos de Ministros 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.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a 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.
15
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 46, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata, que institui no Senado Federal a
Comenda Dorina Gouveia Nowill e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 996 e 997, de
2012, das Comissões de Educação, Cultura e
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Esporte, Relatora: Senadora Ana Rita; e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.
16
REQUERIMENTO Nº 705, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2012 –
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540,
de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128,
175, 229, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450
e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011;
113, 135, 376 e 382, de 2012, todos Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (limites de gastos com pessoal na Lei
de Responsabilidade Fiscal).
17
REQUERIMENTO Nº 713, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
713, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 118, de 2011, e 234, de
2012, por regularem matéria correlata (quotas
para empregados com deficiência).
18
REQUERIMENTO Nº 714, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
714, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 269, de 2010; 118, de 2011,
e 234, de 2012, por regularem matéria correlata (quotas para empregados com deficiência).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à 1 hora e 1 minuto.)
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