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(ABIP) 
 
 Abertura da XLV Convenção Nacional da Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), em 
Fortaleza/CE. Sen. Sérgio Machado. 232 
 
 
AGRICULTURA 
 
 Apelo ao Governo para que dispense um tratamento 
adequado ao setor agrícola nacional. Sen. Iris Rezende. 377 
 
 
(AL) 
 
 Respostas ao Senador Sebastião Rocha no que tange às 
opiniões do governador de Alagoas ou qualquer membro do 
possible. Sen. Antônio Carlos Valadares. 512 
 
 
(ALCA) 
 
 Reflexão acerca da proposta de integração econômica 
continental, a ser materializada na Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. Sen. Mauro Miranda. 234 
 
 
(BIRD) 
 
 Questionamento à Mesa sobre denúncia veiculada pela 
imprensa referente à utilização do adiamento da apreciação pelo 
Plenário de projeto de em préstimo junto ao Bird, no valor de 
US$757 milhões, aprovado pela CAE, como forma de retaliação ao 
Presidente do Banco Central. Sen. Jefferson Péres. 461 
 
 
(BNDES) 
 
 Importância da atuação do Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. Sen. Romero Jucá. 130 
 
 
CAFÉ 
 
 Considerações sobre as dificuldades dos produtores de café 
de Rondônia diante do baixo preço do produto no mercado. Sen. 
Moreira Mendes. 384 
 
 
CARNE BOVINA 
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 Registro da audiência do Governador Olívio Dutra com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ministros da área 
econômica, para tratar da questão da comercialização da carne 
bovina do Rio Grande do Sul. Sen. Emilia Fernandes. 205 
 
 
(CEF) 
 
 Satisfação com o êxito das negociações dos mutuários do 
Programa de Ação Imediata da Habitação – PAIH, com a Caixa 
Econômica Federal, que implicou no perdão do saldo devedor em 
128 mil contratos. Sen. Mauro Miranda. 382 
 
 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
 
 Considerações sobre a observância do Código de Trânsito 
Brasileiro. Sen. Casildo Maldaner. 218 
 
 
CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 
 
 Defesa do zoneamento sócio-ecológico como alternativa à 
proposta contida na medida provisória que propõe modificações no 
Código Florestal Brasileiro. Sen. Moreira Mendes. 220 
 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Considerações sobre as proposições que tramitam no 
Congresso Nacional, visando estimular a adoção de tecnologias 
alternativas à energia elétrica. Sen. Edison Lobão. 264 
 
 
(CPI) 
 
 Repúdio às acusações da Oposição de que o Governo teria 
liberado recursos a parlamentares que assinaram o requerimento de 
criação da CPI da Corrupção. Sen. Romero Jucá. 496 
 
 Críticas aos deputados que retiraram suas assinaturas do 
requerimento de criação da CPI da Corrupção. Sen. Ademir 
Andrade. 502 
 
 
CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
 
 Alerta para o crescimento desordenado das cidades de 
médio porte, localizadas no interior do País. Sen. João Alberto 
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Souza.  231 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Complexidade da questão do ensino e educação dos jovens. 
Sen. João Alberto Souza. 129 
 
 Louvor as iniciativas de várias entidades que se ocupam da 
ajuda às famílias no campo educacional, destacando os 
empreendimentos da “Escola de Pais”. Sen. João Alberto Souza. 129 
 
 Apoio à greve dos professores da rede estadual de ensino 
de Sergipe, pela adoção do plano de carreira da categoria. Sen. 
José Eduardo Dutra. 492 
 
 Louvor à decisão do governo no sentido de abrir concurso 
para o preenchimento de vagas de docentes nas universidades 
públicas, solicitando que se atenda a carência da Universidade 
Federal do Amapá, e apoiando a concessão de programa de 
assistência médico-odontológica aos servidores da referida 
universidade. Sen. Sebastião Rocha. 506 
 
 Grave situação da educação no Estado de Sergipe, em 
virtude da greve dos professores da rede estadual, gerada pela 
incompetência do Governo Albano Franco na implementação do 
plano de carreira da categoria. Sen. Maria do Carmo Alves. 521 
 
 
ELOGIO 
 
 Elogio aos programas sociais desenvolvidos naquele 
Estado. Sen. Emilia Fernandes. 205 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Osmar Dias. 094 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Ricardo Santos. 089 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Gerson Camata. 090 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
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1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Paulo Hartung. 090 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Pedro Simon. 091 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
José Fogaça. 092 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Emilia Fernandes. 093 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Heloísa Helena. 093 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Roberto Requião. 094 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
José Alencar. 095 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Ademir Andrade. 096 
  
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Álvaro Dias. 096 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. 
Geraldo Melo. 097 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Sebastião Rocha. 098 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 
Sen. Waldeck Ornellas. 098 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 
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Sen. Bernardo Cabral. 102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 
Sen. Emilia Fernandes. 102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 
Sen. Roberto Saturnino. 102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 
Sen. Sebastião Rocha. 102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Pedro Simon.  104 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Carlos Patrocínio. 105 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Luiz Otávio. 105 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. José Eduardo Dutra. 106 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Tião Viana.  106 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 



 

 

7 

tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Emilia Fernandes. 107 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Roberto Requião. 108 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Sebastião Rocha.  108 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Ney Suassuna. 109 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Pedro Piva.  109 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Bernardo Cabral. 110 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Iris Rezende. 110 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Lauro Campos. 111 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Amir Lando.  112 
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 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Marina Silva. 112 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Geraldo Althoff. 113 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Roberto Freire. 113 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. José Fogaça. 114 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Casildo Maldaner. 115 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. Sen. Heloísa Helena. 115 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. Sen. 
Moreira Mendes. 118 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. Sen. 
Amir Lando. 119 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. Sen. 
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Romero Jucá. 119 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que 
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste. Sen. Antônio Carlos Valadares. 193 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2001, que 
altera o art. 225 da Constituição Federal para determinar a 
instituição de seguro de responsabilidade civil, nas atividades lesivas 
ao meio ambiente. Sen. Maria do Carmo Alves.  359 
 
 Apelo pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 12, de 2001, de autoria de S.Ex. ª, que dispõe sobre 
os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 456 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Registro do lançamento pelo Governo Federal, amanhã, do 
Programa Geral de Racionamento de Energia Elétrica para os 
próximos dois anos. Sen. Ricardo Santos. 185 
 
 Sugestão de instalação de comissão parlamentar de 
inquérito destinada a apurar as causas da crise energética brasileira. 
Sen. Antônio Carlos Valadares. 188 
 
 Crise do setor elétrico no País. Sen. João Alberto Souza. 231 
 
 Análise das estatísticas referentes ao consumo de energia 
elétrica, que já prenunciavam a crise atual no setor, e evidenciam a 
falta de investimentos na geração e distribuição de energia elétrica. 
Sen. Paulo Hartung. 261 
 
 Reflexões sobre as causas da crise no setor elétrico. Sen. 
Carlos Wilson. 268 
 
 Comentários à crise de energia elétrica. Sen. Romero Jucá. 361 
 
 Considerações sobre a crise de energia elétrica no País. 
Sen. Iris Rezende. 377 
 
 Comentários ao plano de racionamento de energia elétrica e 
as causas da crise. Sen. Paulo Hartung. 447 
 
 Preocupação com a repercussão no crescimento econômico 
das medidas adotadas pelo Governo Federal para contenção dos 
gastos de energia elétrica. Sen. Ney Suassuna. 453 
 
 Incompetência do governo na questão da crise do setor 
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energético. Sen. Sebastião Rocha. 506 
 
 Importância do Programa Nacional de Eletrificação Rural – 
Luz no Campo. Sen. Luiz Otávio. 518 
 
 
ENFERMAGEM 
 
 Transcurso da semana dedicada a homenagear os 
profissionais de enfermagem. Sen. Romero Jucá. 268 
 
 
ESCLARECIMENTO 
 
 Esclarecimentos acerca do episódio aludido pelo Senador 
José Eduardo Dutra. Sen. Waldeck Ornellas. 022 
 
 
FEBRE AFTOSA 
 
 Leitura de moção encaminhada à S. Ex.ª pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Concórdia-SC, que manifesta 
preocupação com o surto de febre aftosa na Argentina, no Uruguai e 
no Rio Grande do Sul. Sen. Casildo Maldaner. 019 
 
 
FRAUDE 
 
 Necessidade de investigação sobre denúncias de fraude em 
licitação para exploração de óleo na costa do Amapá. Sen. 
Sebastião Rocha. 506 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Registro da inauguração do Monumento à Cultura 
Democrática, em homenagem ao ex-Governador André Franco 
Montoro, acontecido no último dia 11 do corrente, na Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 127 
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de fundação da 
empresa Leão Júnior, que se notabilizou por produzir o “Mate Leão”. 
Sen. Álvaro Dias. 519 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Registro do falecimento do ex-Senador mato-grossense 
Vicente Emílio Vuolo. Sen. Antero Paes de Barros.  376 
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 Voto de pesar pelo falecimento, no último domingo, do ex-
Senador Emílio Vicente Vuolo. Sen. Jonas Pinheiro. 456 
 
 Registro do falecimento do Sr. Osvaldo Colares, pioneiro do 
Estado do Amapá. Sen. Sebastião Rocha. 506 
 
 
(IBGE) 
 
 Análise dos dados preliminares do Censo 2000, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sobre o crescimento da 
cidade de Palmas, capital do Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos. 386 
 
 
IMPRENSA 
 
 Refutação à notícia publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de hoje, sugerindo que o voto de S. Ex. ª no Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar teria sido aliciado para favorecer o 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. Nabor Júnior. 018 
 
 Leitura de matéria do jornalista Jorge Gouveia, publicada no 
Jornal do Tocantins, sobre expedição liderada pelo Ibama para 
estudo da região do Jalapão. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 230 
 
 Considerações a respeito da reportagem publicada pela 
revista Veja, edição desta semana, sobre esquema de venda de 
informações privilegiadas no Banco Central, durante a gestão do Sr. 
Francisco Lopes; bem como, da farsa do denominado “Dossiê 
Cayman”. Sen. Romero Jucá. 361 
 
 Registro do encaminhamento de requerimento à Comissão 
de Assuntos Econômicos, solicitando o comparecimento do Sr. 
Pedro Malan e da Sr.ª Tereza Grossi, para que prestem 
esclarecimentos sobre as denúncias da revista Veja. Sen. Romero 
Jucá.  361 
 
 Defesa do comparecimento do Sr. Pedro Malan e da Sr. ª 
Tereza Grossi às Comissões de Assuntos Econômicos e de 
Fiscalização e Controle, a fim de que esclareçam as denúncias 
publicadas pela revista Veja desta semana, sobre a venda de 
informações secretas do Banco Central por parte do ex-Presidente 
daquela autarquia, Sr. Francisco Lopes. Sen. Eduardo Suplicy. 366 
 
 Expectativas de esclarecimentos sobre o caso do vazamento 
de informações privilegiadas do Banco Central, conforme denúncia 
da revista Veja, ressaltando a atuação indevida do Senado, por 
ocasião da CPI do Sistema Financeiro, e na indicação da Sr. ª 
Tereza Grossi para uma diretoria naquele banco. Sen. José Eduardo 
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Dutra.  492 
 
 Intenção do Governo de esclarecer as acusações da revista 
Veja sobre a venda de informações do Banco Central, durante a 
gestão de Francisco Lopes. Sen. Romero Jucá. 496 
 
 
INDÚSTRIA 
 
 Sugestão às autoridades governamentais para que seja 
implementada uma política de crescimento e desenvolvimento 
industrial para o País. Sen. Luiz Otávio. 518 
 
 
(INPE) 
 
 Preocupação com o crescente desmatamento da floresta 
amazônica, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE. Sen. Marina Silva. 224 
 
 
LIVRO 
 
 Congratulações ao jornalista Márcio Moreira Alves pela 
publicação do livro “Sábados Azuis”. Sen. Francelino Pereira. 182 
 
 
LIXO 
 
 Alerta sobre a responsabilidade de gestão do Lixo, um dos 
maiores problemas ambientais. Sen. Carlos Patrocínio. 233 
 
 
(MA) 
 
 Elogios à governadora do Estado do Maranhão, Roseana 
Sarney, pela implantação da Campanha de Combate à Febre Aftosa, 
que se propõe a erradicar a doença no Estado até o ano de 2003. 
Sen. Edison Lobão. 515 
 
 
(MEC) 
 
 Louvor à iniciativa do Ministério da Educação e do Conselho 
Nacional de Trânsito pela edição do manual “A Caminho da Escola – 
Uma aula de trânsito para crianças”, que será editada por iniciativa 
de S. Ex. ª para a prefeitura de Santana – AP. Sen. Sebastião 
Rocha.  236 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
 
 Elogios ao Governo Federal pelo programa Venda em 
Balcão, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que 
possibilita aos compradores de pequeno porte o acesso aos 
estoques oficiais de grãos. Sen. Lúcio Alcântara. 229 
 
 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
 
 Cumprimentos à atuação de S. Ex.ª como Ministro da 
Integração Nacional. Sen. Jader Barbalho.  010 
 
 
(MMA) 
 
 Elogios à atuação do Ministério do Meio Ambiente para 
aproveitamento da área atingida por queimadas no Estado de 
Roraima. Sen. Romero Jucá. 192 
 
 
(ONU) 
 
 Comentários sobre a conquista brasileira na ONU, na 
questão da produção de medicamentos destinados ao combate à 
Aids. Sen. Sebastião Rocha. 506 
 
 
(PA) 
 
 Informações sobre a reabertura de processo pelo 
assassinato do Deputado Estadual João Carlos Batista do Pará. 
Sen. Ademir Andrade. 215 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 336, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o Diversos nº 19, de 
1998 (nº 467/98, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 444, de 1998, bem como dos 
respectivos relatório e voto que a acompanham, referente à auditoria 
realizada no Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM/AM – 8º Distrito, no período de 29 de julho a 2 de agosto de 
1996 (TC225.268/96-5). Sen. Ernandes Amorim. 023 
 
 Parecer nº 337, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1998 (nº 467/98, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
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Decisão nº 444, de 1998, bem como dos respectivos relatório e voto 
que a acompanham, referente a auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM/AM – 8º Distrito, no período 
de 29 de julho a 2 de agosto de 1996 (TC225.268/96-5). Sen. 
Roberto Saturnino. 025 
 
 Parecer nº 338, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1998 (nº 467/98, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
Decisão nº 444, de 1998, bem como dos respectivos relatório e voto 
que a acompanham, referente a auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM/AM – 8º Distrito, no período 
de 29 de julho a 2 de agosto de 1996 (TC225.268/96-5). Sen. 
Geraldo Althoff. 029 
 
 Parecer nº 339, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 104, de 2001 (nº 275/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Fernando de 
Magalhães Furlan, para exercer o cargo de Procurador-Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Sen. Freitas 
Neto.  033 
 
 Parecer nº 340, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2000 (nº 1.455/99, na 
Casa de origem), que revoga o artigo 376 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT para permitir a realização de horas-extras por 
mulheres. Sen. Maria do Carmo Alves. 034 
 
 Parecer nº 341, de 2001, das Comissões de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, 
de autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe sobre a 
instalação de telefones especiais para surdos e dá outras 
providências. Sen. Emilia Fernandes. 036 
 
 Parecer nº 342, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, de 
autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe sobre a instalação 
de telefones especiais para surdos e dá outras providências. Sen. 
Gilvam Borges. 037 
 
 Parecer nº 343, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2001, 
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que altera o art. 3º da Lei nº 
4.069-A, de 12 de junho de 1962, a fim de imprimir nova 
denominação à Universidade do Amazonas. Sen. Francelino Pereira. 044 
 
 Parecer nº 344, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, que denomina 
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“Aeroporto Internacional de Viracopos – Governador Mário Covas” o 
Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo. Sen. Ricardo Santos. 046 
 
 Parecer nº 345, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 8, de 2000 (nº 7/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 5, 
de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
inspeção realizada na empresa Telecomunicações de Mato Grosso 
S.A. – Telemat (TC nº 425.057/96-8). Sen. Juvêncio da Fonseca. 048 
 
 Parecer nº 346, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 34, de 2000 (nº 758/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
30, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre auditoria realizada no Hospital Geral de Caxias do Sul – RS, 
que teve por objetivo verificar a regularidade dos atos atinentes à 
construção do mencionado hospital, mediante a locação de recursos 
do Ministério da Saúde(TC-625.231/96-1). Sen. Freitas Neto.  048 
 
 Parecer nº 347, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 35, de 2000 (nº 165/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o Relatório Anual das 
Atividades do TCU, referente ao 4º Trimestre de 1999. Sen. Moreira 
Mendes. 049 
 
 Parecer nº 348, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 78, de 2000 (nº 2.320/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 71, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre Tomada de Contas Especial instaurada em nome de gestores 
do Centro Social Dr. Pio Guerra – Vicência-PE em face do desvio de 
recursos financeiros recebidos do extinto Ministério da Ação Social 
(TC-524.007/95-0). Sen. Moreira Mendes. 050 
 
 Parecer nº 349, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 79, de 2000 (nº 2.324/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
340, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na área de pesquisa e desenvolvimento de 
projetos da Universidade Federal de Santa Catarina (TC-014.752/99-
9). Sen. Geraldo Althoff.  051 
 
 Parecer nº 350, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2000 (nº 2.981/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 249, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o 
fundamentam, sobre auditoria realizada na Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais –CPRM, para verificar a conformidade legal 
dos atos relativos à área de licitações e contratos, e avaliar a 
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atuação do setor de auditoria interna daquela Entidade, no período 
de janeiro a novembro de 1997 (TC-001.026/98-4). Sen. Freitas 
Neto.  052 
 
 Parecer nº 351, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 29, de 2001(nº 9.313/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
1.090, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada em cumprimento à Decisão nº 440, de 
2000(Fiscobras 2000) na obra de construção do Anel Rodoviário de 
Fortaleza – CE (TC 008.460/2000-7). Sen. Tasso Rosado. 055 
 
 Parecer nº 352, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2000 (nº 487/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação José de Paiva Netto para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Santo Antônio do 
Descoberto, Estado de Goiás. Sen. Maguito Vilela. 057 
 
 Parecer nº 353, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2000 (nº 492/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. Sen. Pedro 
Piva.  058 
 
 Parecer nº 354, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2000 (nº 531/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Regional Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva. 059 
 
 Parecer nº 355, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2001 (nº 510/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Oliveira, Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira. 061 
 
 Parecer nº 356, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 132, de 2000(nº 392/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999. Sen. João 
Alberto Souza. 061 
 
 Parecer nº 357, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
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Estrutura, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 63, de 1989 (nº 5.993/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a construção de 
logradouros e edifícios de uso público e de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência, nos termos do § 2º do artigo 227e do artigo 244, da 
Constituição Federal. Sen. Luiz Pontes. 064 
 
 Parecer nº 358, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 56, de 2001(nº 518/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo, por troca de Notas, para Abolição Recíproca da 
Exigência de Visto de Entrada entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, 
celebrado em Budapeste, em 9 de novembro de 1999. Sen. José 
Coelho.  068 
 
 Parecer nº 359, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 49, de 2001 (nº 400/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Convênio de Subscrição de Ações da Corporação 
Andina de Fomento – CAF, firmado com o Banco Central do Brasil. 
Sen. Gilberto Mestrinho. 069 
 
 Parecer nº 360, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 50, de 2001 (nº 730/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 
celebrado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000. Sen. Hugo 
Napoleão.  072 
 
 Parecer nº 361, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 48, de 2001(nº 443/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru, em Lima, em 21 de julho de 1999. 
Sen. Iris Rezende. 073 
 
 Parecer nº 362, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 51, de 2001 (nº 729/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção entre a República Federativa do Brasil 
e a República Portuguesa destinada a Evitar a Dupla Tributação e a 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, celebrada em Brasília, em 16 de maio de 2000. Sen. 
Gilberto Mestrinho. 074 
 
 Parecer nº 363, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
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Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 573, de 1999, de 
autoria do Senador José Jorge, que altera dispositivos da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional 
de Energia Elétrica–ANEEL, disciplina o regime de concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Sen. 
Jefferson Péres. 076 
 
 Parecer nº 364, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 573, de 1999, de 
autoria do Senador José Jorge, que altera dispositivos da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional 
de Energia Elétrica –ANEEL, disciplina o regime de concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Sen. 
Paulo Souto. 078 
 
 Parecer nº 365, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1999.  Sen. 
Edison Lobão. 120 
 
 Parecer nº 366, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000.  Sen. 
Edison Lobão. 121 
 
 Parecer nº 367, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 122 
 
 Parecer nº 368, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2000.  
Sen. Edison Lobão. 122 
 
 Parecer nº 369, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 123 
 
 Parecer nº 370, de 2001 – Comissão Constituição e Justiça, 
que dá redação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, 
de 2000. Sen. Edison Lobão. 124 
 
 Parecer nº 371, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 116, de 2001 (nº 
347/2001, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal 
o nome do Doutor José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro 
Togado, em vaga reservada a advogado e decorrente da 
aposentadoria do Ministro Valdir Righetto. Sen. Maria do Carmo 
Alves.  176 
 
 Parecer nº 372, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 118, de 2001 (nº 
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349/2001, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal 
o nome da Doutora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em 
vaga reservada a advogado e de corrente da aposentadoria do 
Ministro Ursulino Santos Filho. Sen. José Fogaça. 177 
 
 Parecer nº 373, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2000.  Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 200 
 
 Parecer nº 374, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2000.  Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 201 
 
 Parecer nº 375, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2000.  Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 202 
 
 Parecer nº 376, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2000. Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 203 
 
 Parecer nº 377, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado. Sen. Edison Lobão. 204 
 
 Parecer nº 378, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado. Sen. Edison Lobão. 204 
 
 Parecer nº 379, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado. Sen. Edison Lobão. 204 
 
 Parecer nº 380, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado. Sen. Edison Lobão. 205 
 
 Parecer nº 381, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2001 (nº 544/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão para executar serviço 
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de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Jonas Pinheiro. 255 
 
 Parecer nº 382, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2001 (nº 594/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Atibaia, Estado de São Paulo. Sen. Jonas Pinheiro. 257 
 
 Parecer nº 383, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 92, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que 
seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
US$757.580.000,00 (setecentos e cinqüenta e sete milhões, 
quinhentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, na modalidade de Empréstimo 
Programático de Ajuste do Setor Público – PSAL, visando a 
fortalecer o balanço de pagamentos, ampliar o volume de reservas 
disponíveis e garantir a solvência fiscal no médio e longo prazos 
(Projeto de Resolução nº 20, de 2001). Sen. José Agripino. 258 
 
 Parecer nº 384, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2001 (nº 453/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo 
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 
Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Branco, Estado do 
Acre. Sen. Tião Viana. 294 
 
 Parecer nº 385, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2001 (nº 457/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo 
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 
Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Sena Madureira, 
Estado do Acre. Sen. Tião Viana. 296 
 
 Parecer nº 386, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999, de autoria da Senadora 
Emilia Fernandes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen. Lúcio Alcântara. 298 
 
 Parecer nº 387, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999, de autoria da Senadora 
Emilia Fernandes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
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educação nacional. Sen. Roberto Saturnino. 300 
 
 Parecer nº 388, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 1999 (nº 501/97, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Porta Voz de Cia norte Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná. Sen. Álvaro Dias. 304 
 
 Parecer nº 389, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Emenda nº 2-Plen., apresentada ao Projeto de Lei do 
Senado nº 75, de 2000, de autoria do Senador Arlindo Porto, que 
altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas 
reguladoras do trabalho rural e dá outras providências. Sen. Luiz 
Pontes.  351 
 
 Parecer nº 390, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 655, de 1999, de autoria do 
Senador Luiz Pontes, que acrescenta o art. 456-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprova da pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as relações de emprego 
beneficiadas por incentivos e dá outras providências. Sen. Lúcio 
Alcântara. 352 
 
 Parecer nº 391, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2000. Sen. 
Antero Paes de Barros. 469 
 
 Parecer nº 392, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2000. Sen. 
Antero Paes de Barros. 470 
 
 Parecer nº 393, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2000.  
Sen. Antero Paes de Barros. 470 
 
 Parecer nº 394, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2000. Sen. 
Antero Paes de Barros. 471 
 
 Parecer nº 395, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2001.  Sen. 
Edison Lobão. 472 
 
 Parecer nº 396, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2000 (nº 451/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores e Produtores de Carinhanha a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carinhanha, 
Estado da Bahia. Sen. Waldeck Ornellas. 474 
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 Parecer nº 397, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2000 (nº 486/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Auriflama, Estado 
de São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 476 
 
 Parecer nº 398, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 2000 (nº 524/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma.  478 
 
 Parecer nº 399, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2000 (nº 549/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Poço das Trincheiras a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poço das 
Trincheiras, Estado de Alagoas. Sen. José Coelho. 480 
 
 Parecer nº 400, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2000 (nº 561/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Meios de Comunicação e Atividades Culturais e 
Comunitárias de Rancharia a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo. Sen. 
Romeu Tuma. 482 
 
 Parecer nº 401, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2000 (nº 522/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação João Paulo II, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de 
São Paulo. Sen. Pedro Piva. 484 
 
 Parecer nº 402, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2001 (nº 494/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Brasília Super Rádio FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. Sen. Valmir Amaral. 486 
 
 Parecer nº 403, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2001 (nº 550/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Farroupilha – Ascofar a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul. Sen. Emilia Fernandes. 488 
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 Parecer nº 404, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2001 (nº 554/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Pititinga a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do 
Norte. Sen. José Coelho. 490 
 
 Parecer nº 405, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 (nº 597, de 2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural Teresense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo. Sen. Gerson Camata. 490 
 
 Parecer  nº   406,   de 2001,   da   Comissão   Diretora, sobre  
o Requerimento nº 87, de 2001. Sen. Edison Lobão.          491 
 
 Parecer  nº   407,   de 2001,   da   Comissão   Diretora, sobre  
o Requerimento nº 149, de 2001. Sen. Edison Lobão.  492 
 
 Parecer nº 408, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 101, de 2000. Sen. Edison Lobão. 512 
 
 Parecer nº 409, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 513 
 
 
(PETROBRÁS) 
 
 Apelo do governador de Roraima, Neudo Campos, no 
sentido de a Petrobras promover a importação do combustível da 
Venezuela para abastecimento do Estado, tendo em vista a 
diferença nos preços dos combustíveis nos dois países. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 450 
 
 
(PMDB) 
 
 Anúncio de sua desfiliação do PMDB e ingresso no PTB. 
Sen. Fernando Bezerra. 002 
 
 
(PNE) 
 
 Considerações sobre a necessidade de rejeição aos vetos 
presidenciais ao Plano Nacional de Educação – PNE, 
consubstanciado na Lei nº 10.172/01. Sen. Ademir Andrade. 270 
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POLÍCIA MILITAR 
 
 Repúdio à ação da Polícia Militar de Salvador, ao reprimir 
estudantes e trabalhadores que participavam, hoje, de manifestação 
em favor da cassação dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e 
José Roberto Arruda. Sen. José Eduardo Dutra. 021 
 
POLÍCIA MLITAR 
 
 Repúdio à ação da PM na Bahia, ontem, em represália à 
manifestação estudantil em favor da cassação do mandato do 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. Eduardo Suplicy.  208 
 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
 Infelicidade da proposta do governador de Alagoas, em 
lançar o nome do governador do Amapá para a Presidência da 
República, pelo Possible. Sen. Sebastião Rocha.  506 
 
 
PROJETO DE DECRETO 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2001, que autoriza, 
nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, o 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, situados nas terras indígenas localizadas na Região de 
Ponte de Pedra, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 
Sen. Jonas Pinheiro. 087 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 
(nº 368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 
Sen. Romeu Tuma. 199 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 
(nº 368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 
Sen. Tião Viana.  199 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2001, que acrescenta § 
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7º ao art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe 
sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro - Oeste, de que 
trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras 
providências. Sen. Antônio Carlos Valadares. 084 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 87, de 2001, que dispõe sobre 
as operações do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE e sobre a redução do imposto sobre a renda na 
Região abrangida pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 
ADENE. Sen. Ricardo Santos. 085 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2001, que isenta da 
cobrança de IPI e do II os produtos capazes de proporcionar 
economia de energia elétrica, relacionados em Portaria da Câmara 
de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, de que trata a 
Medida Provisória nº 2.147, de 15 de maio de 2001, destinados a 
reaparelhar residências e empreendimentos industriais e comerciais, 
até que seja oficialmente declarada a superação da crise. Sen. 
Paulo Hartung. 196 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2001, que altera a Lei nº 
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento 
genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 
produtos farmacêuticos. Sen. Lúcio Alcântara. 267 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2001, que dispõe sobre o 
registro de Nomes de Domínio na Internet brasileira, que contenham 
sexo ou violência, e dá outras providências. Sen. Romero Jucá. 361 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 21, de 2001, que cria Secretaria 
Especial de Informática do Senador Federal – SEI, e dá outras 
providências. Sen. Antero Paes de Barros.  462 
 
 
(PSDB) 
 
 Críticas ao discurso do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, proferido na convenção nacional do PSDB, realizada no 
último final de semana. Sen. José Eduardo Dutra. 492 
Questionamento sobre a falta de registro contábil dos passes dos 
atletas. Sen. Geraldo Cândido. 222 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Considerações às reportagens publicadas recentemente 
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sobre o desmatamento na Amazônia brasileira e a necessidade de 
uma política governamental para a região. Sen. Bernardo Cabral. 179 
 
 Defesa de política ambiental destinada ao aproveitamento 
econômico da região amazônica, bem como do fortalecimento do 
Ministério do Meio Ambiente. Sen. Marina Silva. 224 
 
 Solidariedade ao caboclo da Amazônia, responsável pelo 
extrativismo da castanha na região. Sen. Bernardo Cabral.  371 
 
 Defesa do projeto de lei de sua autoria, que cria o fundo 
constituído por 2% de recursos do Fundo de Participação dos 
Estados, para distribuição aos Estados extrativistas e que tenham 
reserva indígena na Amazônia. Sen. Marina Silva. 372 
 
 Ausência de uma política do Governo Federal para a 
Amazônia, a propósito do crescimento dos índices de desmatamento 
daquela região. Sen. Jefferson Péres. 376 
 
 Registro da participação de S. Ex. ª, a convite das 
Faculdades Integradas do Tapajós, em Santarém, em debate com 
universitários do Estado sobre a questão da redivisão territorial da 
Amazônia, especialmente a questão do Tapajós. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 450 
 
 Esforço publicitário do Estado do Tocantins no sentido de 
despertar a consciência nacional quanto ao significado da Amazônia, 
bem como de alguns projetos que visam o desenvolvimento da 
região e do País, como a construção da Ferrovia Norte-Sul e a 
Hidrovia Araguaia-Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 517 
 
 
RELATO 
 
 Relato das ações de S. Ex. ª frente ao Ministério da 
Integração Nacional. Sen. Fernando Bezerra. 002 
 
 
REPÚDIO 
 
 Repúdio à campanha de difamação contra S. Ex.ª, 
deflagrada pelos seus adversários políticos. Sen. Fernando Bezerra. 002 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 249, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 18 de outubro de 2001, seja destinada 
a homenagear o Dia do Aviador. Sen. Gilvam Borges. 001 
 



 

 

27 

 Requerimento nº 250, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2000, que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para 
dispor sobre o benefício de prestação continuada da pessoa 
portadora de deficiência física ou idosa. Sen. Roberto Saturnino. 178 
 
 Requerimento nº 251, de 2001, solicitando que seja 
sobrestada a tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2001, 
de sua autoria, até as conclusões dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a atuação das 
Organizações Não-Governamentais. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 193 
 
 Requerimento nº 254, de 2001, solicitando voto de aplauso 
ao jornalista e ex-Deputado Federal Márcio Moreira Alves, pela 
edição de seu livro “Sábados Azuis – 75 Histórias de um Brasil que 
dá certo”. Sen. Francelino Pereira. 228 
 
 Requerimento nº 255, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 622 e 628, de 1999, por 
versarem sobre a mesma matéria. Sen. Heloísa Helena.  266 
 
 Requerimento nº 256, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 
2000, que altera a redação da alínea a do inciso VI do artigo 29 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000, para estabelecer que nos municípios 
com até 10.000 habitantes o cargo de vereador será honorífico, sem 
direito a remuneração. Sen. Paulo Hartung. 266 
 
 Requerimento nº 257, de 2001, solicitando a criação de 
Comissão Temporária, com duração de cento e oitenta dias, 
composta de onze membros e igual número de suplentes, destinada 
a acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo referentes ao 
aumento da oferta e à redução da demanda de energia elétrica no 
País, em especial no que diz respeito aos trabalhos da Câmara de 
Gestão da Crise de Energia e à execução dos Programas 
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica e 
Estratégico Emergencial de Energia Elétrica. Sen. Lúcio Alcântara. 445 
 
 Requerimento nº 258, de 2001, de 22 do corrente, 
solicitando inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
ex-Senador Vicente Emílio Vuolo. Sen. Jonas Pinheiro. 460 
 
 Requerimento nº 259, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para a Mensagem nº 116, 
de 2001, que submete à apreciação do Senado Federal, o nome do 
Doutor José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado. Sen. 
Bernardo Cabral. 466 
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 Requerimento nº 260, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício para imediata apreciação da Mensagem nº 118, de 2001, 
que submete à apreciação do Senado Federal, o nome da Doutora 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado. Sen. Bernardo Cabral. 466 
 
 
(RR) 
 
 Reivindicação de política agrícola destinada a promover o 
desenvolvimento econômico do Estado de Roraima. Sen. Marluce 
Pinto.  186 
 
 
(SE) 
 
 Solidariedade à greve dos professores da rede estadual de 
Sergipe. Sen. Antônio Carlos Valadares. 496 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Satisfação com o retorno do Senador Fernando Bezerra ao 
Senado Federal. Sen. Jader Barbalho. 010 
 
 Protesto contra a decisão do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar de apreciar, por meio de voto aberto, o relatório que 
propõe a cassação dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e José 
Roberto Arruda. Sen. Waldeck Ornellas. 022 
 
 Congratulações ao Senador Roberto Saturnino pelo 
Relatório apresentado ontem ao Conselho de Ética, sobre a violação 
do painel eletrônico do Senado. Sen. Eduardo Suplicy.  208 
 
 Convite aos senhores senadores para participarem da 
audiência pública, a realizar-se amanhã na Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o projeto de lei que institui o Estatuto da Cidade. Sen. 
Mauro Miranda. 382 
 
 Esclarecimentos ao Senador Jefferson Péres sobre a 
tramitação da matéria, informando que a Mesa aguarda a remessa 
de documentos pelo Executivo para continuidade da apreciação. 
Sen. Jader Barbalho. 462 
 
 Indignação pela censura à discussão da quebra de ética no 
Senado Federal, no episódio do painel eletrônico, ocorrida na 
convenção nacional do PSDB. Sen. Antero Paes de Barros. 505 
 
 
SOCIEDADE 
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 Apresentação de projeto de lei que estabelece maior 
participação da sociedade nas decisões das agências reguladoras. 
Sen. Paulo Hartung. 261 
 
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Aplausos às iniciativas da “rede de solidariedade” por todo o 
Brasil, levada a cabo por diversas entidades da sociedade civil. Sen. 
Moreira Mendes. 126 
 
 
(SUDAM) 
 
 Recomendações ao Presidente da República no sentido de 
que seja retirada a medida provisória que extinguiu a Sudene e 
Sudam, conforme análise do relatório da CPI do Finor. Sen. Maria do 
Carmo Alves. 365 
 
 
(TJLP) 
 
 Apresentação, hoje, de projeto de lei que propõe o expurgo 
da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP dos financiamentos rurais 
a partir da vigência ou da assinatura dos contratos originais. Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 010 
 
 
TRANSPORTE COLETIVO 
 
 Considerações sobre o transporte urbano, coletivo e 
particular. Sen. João Alberto Souza. 231 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Registro da implantação do Projeto de Não-Violência, uma 
iniciativa de empresários de Curitiba, liderados pelo Sr. Roberto 
Demeterco. Sen. Álvaro Dias. 380 



SENADO FEDERAL

Ata da 53ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão e Antonio Carlos Valadares

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Por-
to – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner
– Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília Fernan-
des – Fernando Bezerra – Fernando Matusalém –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinhei-
ro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alen-
car – José Coelho – José Eduardo Dutra – José Foga-
ça – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcânta-
ra – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Ma-
ria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Nabor Júnior –
Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias
– Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo
Santos – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto
Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião
Rocha – Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho –
Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornélas – Wel-
lington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ante-
ro Paes de Barros, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

AVISO Nº 436-GP/TCU

Brasília, 7 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF/351/2001, de 16-4-2001,

que trata de solicitação de informações da Comissão
de Fiscalização e Controle do Senado Federal quanto
ao atendimento pelo Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral – 8º Distrito (AM) das determinações
constantes da Decisão TCU nº 444/98 – Plenário, in-
formo a Vossa Excelência que este Tribunal está rea-
lizando auditoria no aludido Distrito para avaliar a im-
plementação das medidas determinadas pela referi-
da Decisão e, tão logo os trabalhos estejam concluí-
dos, ser-lhe-á comunicado dos resultados alcançados.

Atenciosamente, Humberto Guimarães Sou-
to, Presidente.

A informação foi anexada ao processo
do Diversos nº 19, de 1998, que vai à Co-
missão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 249, DE 2001

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 160 combinado com o art. 199
do Regimento Interno do Senado Federal, requere-
mos que a Hora do Expediente da Sessão do dia 18



de outubro de 2001, seja destinada a homenagear o
“Dia do Aviador”.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2001. – Sena-
dores Gilvan Borges – Mauro Miranda – Valmir Ama-
ral – Romeu Tuma – Pedro Piva – Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – De
acordo com o disposto no art. 255 do Regimento
Interno, esse requerimento será objeto de delibera-
ção após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora-
dores inscritos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solici-
to a V. Exª que me inscreva para uma comunicação
inadiável, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma for-
ma, Sr. Presidente, pediria que me inscrevesse para
uma comunicação inadiável, baseado no art. 14 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Por
igual, V. Exª será inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Fernando Bezerra, por ces-
são do Senador Gilvam Borges. S. Exª dispõe de vin-
te minutos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, retorno ao Senado, após 21 meses
no Ministério da Integração Nacional. Volto mais ve-
lho, mais experiente, mais curtido pelas adversida-
des, mas muito feliz por novamente estar nesta Casa.

Aqui cheguei em dezembro de 1994, como su-
plente de Garibaldi Alves Filho, que fora eleito Gover-
nador do meu Estado. Em 1998, o povo decidiu man-
ter-me no Senado, elegendo-me o Senador mais vo-
tado da história do Rio Grande do Norte. O homem
que hoje retorna a esta Casa, Sr. Presidente, é o
mesmo que sempre mereceu a confiança e o respeito

dos seus Pares e que sempre pautou a sua conduta
pela honradez, pela honestidade e pela ética.

Fui convidado pelo Presidente da República na
condição de Senador da República e de Presidente
da Confederação Nacional da Indústria, e ninguém
escolhe um Ministro de Estado sem conhecer o seu
passado. E foi nessa mesma dupla condição que
exerci a Presidência da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos e a Liderança do Governo nesta Casa.

Licenciei-me do Senado e da CNI para assumir
o Ministério. Agora, retorno tanto a esta Casa como à
Presidência da CNI, para cumprir os respectivos
mandatos que me foram outorgados pelo povo do Rio
Grande do Norte e pelos meus Pares da indústria,
respectivamente.

Durante os 21 meses, não me afastei do com-
promisso de ajudar o Brasil a mudar para melhor,
como já o fazia aqui no Senado e em outros postos
que ocupei. Ao contrário, tive a oportunidade ímpar
de oferecer uma contribuição mais pragmática e mais
direta na busca de soluções reclamadas pela socieda-
de.

Desde o primeiro momento em que assumi o Mi-
nistério da Integração Nacional, aceitando a honrosa
e desafiante missão que o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso me delegava, dediquei-me incessante-
mente à tarefa de inovar modelos e instrumentos de
promoção do desenvolvimento regional, visando a
imprimir-lhes o caráter da sustentabilidade e da mo-
dernidade, condizente com a nova ordem econômica
mundial imposta pelo fenômeno da globalização.

Assim, em janeiro do ano passado, foi assinada
a medida provisória que reformulou e modernizou os
Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor-
deste, do Norte e do Centro-Oeste, corrigindo distor-
ções operacionais e técnicas e redirecionando-os
para o cumprimento das finalidades que os origina-
ram como instrumentos diferenciados de estímulo à
produção e à geração de renda e emprego nas re-
giões menos desenvolvidas do Brasil.

Além dos numerosos ajustes introduzidos nos
Fundos Constitucionais, vale lembrar que um deles
constituiu um marco na história econômica recente do
Brasil, que é a reintrodução da taxa fixa de juros nas
suas aplicações.

Transcorridos apenas sete meses, em agosto
de 2000, promovemos a reestruturação dos Fundos
Fiscais de Investimentos – Finor, Finam e Funres –,
estratégicos instrumentos para o desenvolvimento re-
gional, que se somam e complementam os Fundos
Constitucionais.



Todavia, a medida não foi suficiente, pois os
Fundos Fiscais acumularam distorções e cristaliza-
ram disfunções que a simples reestruturação do ano
passado não fora capaz de recuperar a eficácia que
haviam perdido.

Ousamos em recriar – eu disse recriar, Sr. Pre-
sidente – e revigorar a Sudam e a Sudene, hoje trans-
formadas em agências de desenvolvimento, moderni-
zando suas estruturas que, com o passar do tempo e
após os anos de arbítrio, estavam corroídas e eiva-
das de vícios.

Sabemos todos do esgotamento daquele mode-
lo de desenvolvimento regional. Os tempos muda-
ram. Hoje, vivemos uma nova realidade internacional,
fundada na economia sem fronteiras e no mercado
globalizado. A economia ganhou uma dimensão pla-
netária, Sr. Presidente.

Não se questiona a importância de cada uma
dessas instituições e dos seus instrumentos de finan-
ciamento e de investimento. Ninguém nega que cum-
priram seu papel histórico e que hoje precisam mais
que uma mera atualização. É necessária uma refor-
mulação total, de um novo modelo institucional e ope-
racional, consentâneo com as novas estruturas do
País e do mundo.

É forçoso reconhecer que Sudene e Sudam, a
par dos indiscutíveis benefícios que trouxeram para
suas áreas de atuação, acumularam desvios, imper-
feições e fraudes, estas objeto de auditorias especia-
is que mandei realizar para corrigir as irregularidades,
apurar as responsabilidades e promover o ressarci-
mento aos cofres públicos.

Criamos duas novas Agências, como uma res-
posta contemporânea e democrática, como foi a Su-
dene na década de 50, para integrar e desenvolver o
Nordeste, não só do ponto de vista econômica, mas
sobretudo social. A experiência da Sudene, fruto do
gênio de Celso Furtado e da iniciativa do estadista
Juscelino Kubitschek, é o núcleo dessa proposta que
evidentemente se dará com uma formatação adequa-
da aos tempos atuais. Com essas Agências, estare-
mos gerando recursos permanentes para financiar
projetos no Nordeste, acabando com as intermedia-
ções onerosas que induzam à corrupção e produzam
ineficiência.

Srªs e Srs. Senadores, iniciamos o caminho
para a transposição das águas do rio São Francisco,
obra que certamente será a redenção do semi-árido
do Nordeste Setentrional – hoje a região mais pobre
do País.

Lamento, apenas, não ter tido tempo suficiente
para dar início às obras do Projeto de Transposição,
cuja dimensão social e importância econômica trans-
cendem meras e mesquinhas querelas políticas ou
escusos interesses eleitoreiros. Ninguém, ninguém
mesmo, de sã consciência poderá se colocar contra
um empreendimento que fornecerá água a oito mi-
lhões de brasileiros, em quase 300 municípios da re-
gião mais inóspita do País e que prioriza, sobretudo, a
recuperação do rio São Francisco.

O povo nordestino, o povo da minha região,
como o da de V. Exª, Sr. Presidente, saberá reconhe-
cer a importância deste ato, que não é meu, mas,
sim, do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Muitas vezes, quando trabalhava na transposi-
ção de águas do rio São Francisco e pela moderniza-
ção da Sudene, recordei a minha infância na cidade
de Santa Cruz, no sertão do Rio Grande do Norte. Na
minha casa havia uma cisterna que era abastecida
com água da chuva e eu me lembro da preocupação
dos meus pais quando vinha a seca e a água vinha
minguando. Lembro-me, Sr. Presidente, que ainda
menino costumava cavalgar o lombo de um jegue
para buscar água barrenta dos barreiros para beber.
São recordações de um menino do sertão, as mes-
mas que marcarão a memória dos milhares dos meni-
nos de agora, porque pouco ou quase nada mudou do
meu tempo de infância para este meu momento de
homem maduro.

A diferença entre os meninos de hoje e os do
meu tempo é que antes havia uma tênue esperança e
hoje há a esperança de um futuro melhor, com a pers-
pectiva da transposição, assumida pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Só quem já sentiu a sede e a seca, pode ter a
exata compreensão dessas minhas palavras.

Além das inúmeras ações da Defesa Civil, de
combate aos efeitos da seca e das enchentes, o Mi-
nistério da Integração Nacional empreendeu um vas-
to programa de infra-estrutura hídrica em todo o terri-
tório nacional, mas concentrado principalmente nas
regiões mais áridas.

Assim é que, até o final deste ano, estarão sen-
do inauguradas cerca de 30 obras da infra-estrutura
hídrica, da mais alta relevância para as populações
de centenas de municípios de doze Estados da Fe-
deração. São adutoras, barragens, canais, sistemas
de abastecimento e projetos de irrigação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em de-
zembro de 1994, ao despedir-se do Senado para as-



sumir o mandato de Presidente da República, o então
Senador Fernando Henrique Cardoso falou a esta
Casa de um Brasil que tinha pressa. Da mesma for-
ma, saio do Ministério da Integração Nacional para re-
assumir o meu mandato de Senador da República,
afirmando que o Nordeste tem pressa. Pressa de le-
var água a quem tem sede. Pressa de desfrutar da ri-
queza que uma agricultura irrigada proporciona.
Pressa de usufruir do instrumento de desenvolvimen-
to econômico e social que as recém-criadas Agências
de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia pro-
metem.

O povo nordestino – e em especial o povo do
meu Estado, o Rio Grande do Norte – está cansado
da demagogia, da politicagem mesquinha e dos des-
mandos de políticos que, na verdade, não fazem para
combater o atraso, o subdesenvolvimento, a fome e o
analfabetismo. Sua sobrevivência eleitoral depende
dos bolsões da miséria.

O povo da minha terra me elegeu porque queria
mudar e, desde o primeiro dia no Ministério, fui o Mi-
nistro da mudança, do desenvolvimento, do emprego
e da cidadania.

Cidadão é quem ganha salário justo e suficien-
te. Lê e escreve, mora, tem hospital, remédio e lazer.
A cidadania começa com a educação e o emprego.
Nos bolsões da miséria do Nordeste não existem ci-
dadãos, Sr. Presidente; existem sobreviventes.
Quem tem sede é sobrevivente, nunca cidadão.

Tive a audácia inovadora, Sr. Presidente, de dar
um passo concreto na direção da mudança, na dire-
ção do desenvolvimento e da cidadania, enfrentando
preconceitos e combatendo os métodos daqueles
que desejam manter o Nordeste no atraso, na condi-
ção de último dos vagões desse enorme comboio que
é a Nação brasileira. Este talvez tenha sido o meu
erro. Se é que se pode considerar erro o fato de traba-
lhar com todas as forças para mudar uma estrutura
secular de poder.

Nos meus últimos dias no Ministério, tornei-me
alvo de uma campanha cujo único objetivo era des-
moralizar-me, jogar por terra um trabalho construído
com suor e sacrifício, com renúncia e ideal.

Uma luta desigual, Sr. Presidente, pois não co-
nhecia o rosto dos meus adversários, que passaram a
abastecer a imprensa com meias verdades, mentiras
e calúnias. Tentaram destruir a minha honra e a da
minha família. Mas resisti. Estou de pé, de cabeça er-
guida, não fui derrotado. Não conseguiram me trans-
formar num entulho da História. São adversidades
como essas o combustível da minha força. Elas apon-

tam a certeza de que sempre estive e continuo no ca-
minho certo.

Creio que as senhoras e os senhores tomaram
conhecimento de tudo o que escreveram na imprensa
contra mim. Alguns dos senhores talvez já tenham
sido vítimas do mesmo tipo de ardil e conhecem a exa-
ta medida da minha revolta. Tenho aqui os documen-
tos que exibi à imprensa e ao Governo provando que
jamais desviei um centavo sequer dos cofres públi-
cos. Do dia para a noite, Sr. Presidente, o homem
transparente e íntegro que esta Casa conheceu como
relator de leis importantes, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos e Líder do Governo, passou
a ser gratuitamente caluniado e enxovalhado em sua
honra.

Uma empresa – a Metasa – da qual eu havia
sido sócio há três anos e de cuja direção eu estava
afastado há sete anos serviu de estopim para a cam-
panha contra mim e contra a minha família.

Essa empresa, criada em 1984, fruto da visão
modernista do então Governador do Rio Grande do
Norte, hoje Senador José Agripino Maia, era uma
companhia de mineração cujo projeto havia sido
aprovado pela Sudene muitos anos antes de o meu
nome figurar entre os seus sócios. Foi considerado,
por sua importância econômica, como projeto que se
classificava como “Classe A”, o que permitia ao Fi-
nor participar em até 60% de seu capital. Seu objeti-
vo maior era contribuir para a industrialização e o de-
senvolvimento do meu Estado, aproveitando a
reserva da scheelita – a única existente no Brasil – e
que é minério de tungstênio, utilizado na metalurgia
avançada.

Esse foi um sonho acalentado por anos pelos
norte-rio-grandenses. E aqui é preciso que se cometa
justiça: antes mesmo que o então Governador José
Agripino tomasse a iniciativa de criar a empresa, seu
pai, que também governara o Rio Grande do Norte,
acalentara o mesmo sonho e, não tendo sido possível
realizá-lo, delegou-o no futuro para o então Senador
José Agripino.

Em dezembro de 1989 – portanto, Sr. Presiden-
te, cinco anos depois de fundada a empresa, três
anos depois do projeto aprovado pela Sudene –, a mi-
nha empresa, a Ecocil, adquiriu 30% das ações da
Metasa (e, em 1993, mais 30%). Dirigi essa empresa
de 89 a 94, quando me afastei do seu comando para
assumir o meu primeiro mandato nesta Casa. Em
1998, eu e meu filhos, que gerenciam hoje os meus
negócios, decidimos vender a nossa participação, o
que foi feito com a anuência da Sudene, como manda



a lei – ninguém pode transferir ações de um projeto da
Sudene sem a sua autorização, porque seria ilegal.

Até a data em que minha empresa, a Ecocil, dei-
xou de ser sócia da Metasa, em maio de 98, os sócios
privados haviam aportado R$2,36 milhões, enquanto
o Finor havia aplicado R$3,162 milhões – esses valo-
res foram atualizados para a moeda de agora –, le-
vando-se em consideração, Sr. Presidente, que o
montante aportado pelo Finor era, pela classificação
do projeto, 60% do total do investimento. Poderiam os
sócios, os empreendedores aportarem apenas 20% e
os outros 20% seriam aporte de capital de terceiros
sob a forma de financiamento.

Cumpre observar que, em 1984, na época em
que o projeto da Metasa foi concebido pelo Governo
do Rio Grande do Norte, ou em 1986, quando foi
aprovado pela Sudene, o mercado do tungstênio ofe-
recia excelentes condições de viabilidade econômi-
co-financeira para o empreendimento.

Tenho aqui comigo, Sr. Presidente, estudo do
BNDES que apontava a década de 80 como a melhor
década para as ferroligas no Brasil. Esse mesmo es-
tudo, cujo acesso posso dar aos Srs. Senadores –
aliás, ele está na Internet, disponibilizado pelo
BNDES –, aponta o início da decadência das ferroli-
gas no Brasil a partir da década de 90. Por quê? Por-
que a abertura do País ao comércio exterior, promovi-
da pelo Governo Collor, e a entrada da China no mer-
cado internacional de tungstênio – a China é detento-
ra de 48% da reserva de tungstênio do mundo e de-
tentora de 75% do comércio mundial de scheelita –
provocaram uma radical transformação desse merca-
do no Brasil. Em conseqüência, Sr. Presidente, a Me-
tasa deixou de ter competitividade para disputar o
mercado mundial. Deixou de ser um bom negócio.

Sobre o caso da Metasa, reuni documentos – al-
guns dos quais elaborados pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão; eles estão aqui comi-
go e estão disponíveis na mesa de cada um dos Srs.
Senadores – e mostrei esses papéis aos Ministros
Aloysio Nunes Ferreira e Pedro Parente, que ficaram
absolutamente convencidos de que nada havia de er-
rado. O Senhor Presidente da República também
examinou os documentos e determinou que seu Por-
ta-Voz, o Embaixador Georges Lamazière, informas-
se à Nação de que ele estava convencido da minha
inocência. Muitos dos senhores tiveram a oportunida-
de de ver a declaração do Sr. Porta-Voz da Presidên-
cia da República no Jornal Nacional.

A denúncia que meus inimigos tramaram era va-
zia, infundada, caluniosa. Em suma, no caso Metasa,

somente posso ser acusado de ter amargado insu-
cesso empresarial, do qual só está livre, Sr. Presiden-
te, quem nunca ousou empreender.

Quero registrar que, antes de deixar o Ministé-
rio, entreguei toda a documentação referente à Meta-
sa e coloquei-me inteiramente à disposição da Srª
Corregedora Geral da União.

Referir-me-ei de passagem, aqui, diante de V.
Exªs, a mais um crime que me foi imputado: o de ter
repassado à Prefeitura da cidade de Natal, como fiz
para várias prefeituras de Estados do Brasil, recursos
para obras de contenção de avanço do mar.

Sabe bem o Senador Casildo Maldaner quantas
vezes o mar invadiu as praias de Santa Catarina; de
Olinda, em Pernambuco; de Paulista, de Cabedelo,
na Paraíba e de tantas outras praias. Nada mais cum-
pri do que o meu dever como Ministro de Estado: re-
passei os recursos. Cabe à Srª Prefeita aplicá-los.
Ela, que não é do meu partido, é do Partido Socialista
Brasileiro, que não apóia sequer uma possível candi-
datura minha ao Governo do Estado, apóia a candi-
datura do meu adversário, sabe que tem que aplicar
os recursos de forma correta, pois eles dizem respeito
a um projeto que foi exaustivamente analisado, a um
projeto que é bom e que é necessário.

Como podem constatar, não se imputa a mim
nenhuma denúncia referente ao período de minha
gestão à frente do Ministério de Integração Nacional,
nenhuma denúncia. Em vinte e um meses à frente do
Ministério da Integração Nacional, nenhuma denún-
cia foi imputada a mim. São fatos passados, anterio-
res, mas nem por isso devem deixar de ser apurados.

Sr. Presidente, pedi exoneração do Ministério
não por razões morais, mas por um problema político,
como ficou claro em minha entrevista coletiva à im-
prensa e como expus ao Senhor Presidente da Repú-
blica.

Por questões regionais, faltou-me o apoio do
Partido a que pertencia, o PMDB, para que continuas-
se no cargo de Ministro da Integração Nacional. Con-
sidero esse fato, Sr. Presidente, absolutamente nor-
mal na vida política. Sou candidato ao governo do Rio
Grande do Norte, mas a cúpula do PMDB optou por
apoiar outro nome, sem a devida consulta às bases
partidárias. Mas compreendo e nada tenho a criticar.

Poderia ter transigido para continuar no Minis-
tério. Mas preferi renunciar, preferi anunciar a minha
saída, porque não sou um acomodado, nem tenho
qualquer apego a cargos. O cargo de Ministro é políti-
co, e sem apoio político eu não poderia permanecer
no cargo.



Não guardo mágoa da imprensa, a qual meus
adversários usaram como instrumento para tentar de-
negrir a minha imagem. A imprensa é um dos símbo-
los da liberdade no Brasil e deve ser preservada a
qualquer custo. Ela pode errar, cometer injustiças,
mas somente com liberdade poderá fazer o devido re-
paro.

Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que pou-
cos aqui foram tão duramente feridos como eu fui.
Mas asseguro que, enquanto Senador nesta Casa,
não votarei um só ato que possa tolher da menor
maneira possível a liberdade da imprensa. Prefiro
tê-la injusta, mesmo tendo feito sangrar o meu cora-
ção, mas livre, porque isso é menos mau do que
não tê-la. Temos que reconhecer o quanto a im-
prensa tem contribuído com a democracia neste
País. E ela apenas espelha o clima generalizado
que o País vive da denúncia pela denúncia, da caça
às bruxas, em que o joio e o trigo se confundem,
numa situação que lembra as brumas da Inquisição
ou o macarthismo. Fui atingido por essa avalanche,
mas não caí porque nada tenho a temer. Posso en-
frentar de cabeça erguida qualquer investigação,
parta de onde partir.

Na entrevista coletiva em que anunciei o meu
pedido de exoneração, declarei que assumiria a mi-
nha cadeira no Senado e assinaria o requerimento da
CPI, em tramitação, exclusivamente com o propósito
de que a Metasa fosse submetida a rigorosa investi-
gação. Com isso, tinha por objetivo que a minha vida
profissional e pública fosse investigada, para que no
final restasse inequivocamente comprovado que não
havia praticado nada de ilegal ou irregular e, assim,
pudesse desmascarar meus detratores e preservar a
minha honra.

Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o re-
latório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Fi-
nor, no qual a empresa Metasa, dentre outras, foi
isentada de desvios e ilícitos, fato que muito me con-
forta, Sr. Presidente, pois já estabelece a verdade e
confirma o que tenho repetido incansavelmente: a
Metasa pode ter sido um mau negócio, mas não foi
um caso de corrupção.

Permita-me, Sr. Presidente, que leia documento
que recebi hoje, nos seguintes termos:

“Sr. Senador,
Acuso o recebimento da consulta e

passo a responder a V. Exª nos seguintes
termos:

A empresa Metais do Seridó S.A – Me-
tasa consta dos autos da Comissão Parla-

mentar de inquérito, juntamente com todos
os demais empreendimentos que obtiveram
investimentos do Fundo de Investimentos
do Nordeste – Finor.

Contudo, nada consta que possa ser
caracterizado como desvio de recursos e
aponte ilícitos por parte de qualquer dos
seus acionistas.”

O documento foi assinado pelo Deputado José
Thomaz Nonô, e coloco-o à disposição das Srªs e
dos Srs. Senadores.

Apesar da insuspeita declaração do Senhor
Presidente da República, a que há pouco me referi,
e da conclusão do Relatório da CPI do Finor, ambos
atestando a inexistência de desvio de recursos da
Metasa, ainda assim, para que não paire a mínima
dúvida quanto à minha honorabilidade, vou assinar
o requerimento da CPI.

Poderia não fazê-lo, à vista dessas duas mani-
festações que isentam a Metasa. Para qualquer
um, isso seria mais do que suficiente. Mas, para
mim, não basta. Em defesa da minha honra, assino
o requerimento da CPI, Sr. Presidente, mas sob a
condição de que a Metasa seja investigada pela
CPI.

Quero, entretanto, Sr. Presidente, para ser co-
erente com as atitudes que assumi ao longo dos
cinco anos em que venho exercendo o mandato de
Senador da República, ressalvar que essa CPI, nos
termos amplos em que está colocada, tende a res-
valar para o abismo das explorações políti-
co-eleitoreiras.

Ressalto, ainda, por um dever de justiça, que
o Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso vem adotando todas as medidas necessárias
e cabíveis, em um incansável e inflexível combate
aos focos de corrupção, por meio da Corregedo-
ria-Geral da União, da Advocacia-Geral da União e
dos próprios Ministérios.

Eu mesmo, no Ministério da Integração Nacio-
nal, desencadeei uma rigorosa investigação na Su-
dam, mediante uma auditoria que resultou na consta-
tação de desvios em 39 dos 95 projetos auditados,
dos quais foram dado conhecimento à sociedade bra-
sileira, bem como na instauração de cerca de uma de-
zena de processos administrativos disciplinares e de
dezenas de cancelamentos de projetos.

Retorno ao Senado, Sr. Presidente, aqui é mi-
nha Casa, mas retorno com o espírito de um lutador
disposto a dar o melhor de sua capacidade, o melhor



de sua energia para servir ao País. Emocionou-me a
forma calorosa com que fui recebido em meu Estado,
na última sexta-feira, por aqueles que conhecem a
minha vida de homem honrado e aprovam o caminho
que escolhi para fazer política. O carinho e a amizade
demonstrados pelo povo do Rio Grande do Norte,
que fez de mim o Senador mais votado da história da
minha terra, lavaram a minha alma.

A esse povo que me julgou capaz de represen-
tá-lo no Senado da República, ofereço o meu incan-
sável trabalho em prol de um Brasil regionalmente
menos desigual, socialmente mais justo e economi-
camente mais forte.

Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente,
para comunicar que, neste instante, filio-me ao Parti-
do Trabalhista Brasileiro – PTB.

Muito obrigado. (Palmas)
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Fer-

nando Bezerra, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –

Com muita honra, Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Vários Sena-
dores desejam aparteá-lo, Senador Fernando Bezer-
ra. V. Exª terá que ter um pouco de paciência. Eu gos-
taria, inicialmente, de dizer ao Senador Fernando Be-
zerra que seja bem-vindo no seu retorno à Casa para
a qual foi eleito pelo povo do Rio Grande do Norte.
Mas também gostaria de fazer alguns comentários,
ainda que rápidos, mas sinceros, sobre a prestação
de contas que V. Exª faz da sua passagem pelo Minis-
tério da Integração Nacional e sobre a prestação de
contas que V. Exª faz – e nem ao menos precisava
fazê-lo, porque nós, seus colegas, o conhecemos –
com relação a sua dignidade pessoal e honorabilida-
de. Sobre a passagem de V. Exª pelo Ministério da
Integração Nacional quero dizer que V. Exª foi Minis-
tro da Integração do Brasil, mas, acima de tudo, foi o
Ministro da Integração Nacional dos legítimos interes-
ses do Rio Grande do Norte – que está órfão, pela
perda de seu Ministro, que foi eficiente e foi probo em
sua ação como político pelo Brasil e pelo seu Estado,
pela consciência que tem de que os caminhos da Pá-
tria passam pela terra de cada um de nós. V. Exª deu
seguimento à barragem de Santa Cruz e à barragem
de Umari, que estão quase prontas, e não estariam não
fosse V. Exª Ministro do Rio Grande do Norte. V. Exª se
empenhou no projeto de transposição do rio São
Francisco e é o responsável por, pelo menos, a meta-
de das adutoras que foram construídas pelo Governo
do Rio Grande do Norte, com o apoio efetivo do Go-
verno Federal. Não poderia deixar de fazer este regis-

tro. Porém, quero falar mesmo é da sua posição cora-
josa na ocasião em que se discutiu a extinção da Su-
dene e da Sudam. Vou relatar as conversas íntimas
que tivemos, que V. Exª não relatou a esta Casa.
Todo governo é plural. Há correntes divergentes, há
os que pensam de uma forma e os que pensam de
outra. E, dentro do Governo ao qual V. Exª servia, eu
sei que existiam vozes que defendiam, pura e sim-
plesmente, o fim da Sudene e da Sudam, sem que
elas fossem substituídas por nenhum outro órgão,
como se elas pudessem evaporar e os interesses
dos nordestinos e dos nortistas pudessem ser joga-
dos na lata do lixo. V. Exª não disse aqui, mas vou di-
zer, vou cometer a inconfidência de relatar a conver-
sa que tivemos mano a mano, que colocou em risco
o cargo que ocupava. V. Exª afirmou a interlocutores
que, se extinguissem a Sudene e a Sudam sem que
fossem criadas agências em seus lugares, deixaria
de ser Ministro. Só por isso a Sudene e a Sudam aca-
baram, mas, em seus lugares, surgiram agências mo-
dernas de desenvolvimento, que ainda vão ajudar por
muito tempo o Norte e o Nordeste do País. Desejava
fazer este registro para fazer justiça, e para que a sua
história e a sua passagem pelo Ministério pudessem
ser compreendidas pela Casa na sua inteireza. Sobre
a segunda parte de sua fala quero dizer, Senador Fer-
nando Bezerra, que V. Exª não estava aqui no dia em
que surgiu, como escândalo nacional, depois de pu-
blicada na revista Veja, uma matéria que o colocava
como beneficiário de ilícitos praticados pela Sudene.
Ali fora, naquele corredor, fui cercado por jornalistas,
que me fizeram uma série de perguntas, como se eu
fosse Fernando Bezerra. Lá pelas tantas eu disse que
iria responder às perguntas, porque julgava do meu
dever e da minha consciência fazê-lo, mas não tinha
a delegação nem a responsabilidade de defender nin-
guém. Porém, em nome da minha consciência, iria fa-
zer a defesa de um projeto sério. E falava da Metasa,
que, naquele momento, era tida como um palavrão
nacional. E falava com a consciência tranqüila, por-
que tinha sido eu, Governador do Rio Grande do Nor-
te, em 1985, que, para dar seguimento a um sonho da
economia potiguar, tinha conseguido viabilizar o inte-
resse daquela economia na justaposição de uma em-
presa do Rio Grande do Norte, a mineração Tomaz
Salustino, a uma empresa do Sul, a Teneng, que era
detentora da tecnologia da transformação da scheeli-
ta em ferro tungstênio, e ao Governo do Estado, por
sua empresa de pesquisa CDM. O Rio Grande do
Norte sempre produziu, por anos e anos, a scheelita,
que é o tungstênio, e nunca conseguiu vender um



grama sequer que não fosse como scheelita – miné-
rio, commodity. Era um sonho do Rio Grande do
Norte – e eu, como Governador, interpretei-o – trans-
formar aquela scheelita, se possível, em filamento de
lâmpada, como fazem os chineses, que são os maio-
res produtores de scheelita do mundo. O primeiro
passo era agregar a tecnologia da Teneng com o mi-
nério de tungstênio do Rio Grande do Norte, que se
somava ao minério de ferro da Serra da Formiga,
para fazer o primeiro passo da cadeia, que era o ferro
tungstênio. Nada mais legítimo do que envidar esfor-
ços para que a Metasa existisse. O que, como Gover-
nador, fiz. Assim, a empresa foi criada. Os anos se
passaram e V. Exª tornou-se sócio desse empreendi-
mento. V. Exª foi meu adversário político quase a vida
inteira, e quando eu fui Governador pela segunda
vez, lembro-me, como se fosse hoje, V. Exª, como
empresário, procurando-me para obter o minério de
scheelita da mina Bodó, que pertencia ao Estado do
Rio Grande do Norte. Eu o recebi as vezes em que V.
Exª me procurou como meu adversário. E todas as
vezes eu garanti à empresa que V. Exª implantava o
minério de que V. Exª precisava para transformar o
tungstênio em ferro tungstênio. Eu conhecia a serie-
dade do empreendimento e não podia, naquela hora,
permitir que o sonho do Rio Grande do Norte fosse
transformado em uma nódoa nacional. Foi por isso
que tomei a sua defesa e a defesa da Metasa. Nobre
Senador Fernando Bezerra, eu nunca tive dúvida da
sua dignidade e da sua honorabilidade pessoal. Eu
lamento apenas que – suponho –, por questiúnculas
políticas locais, o Rio Grande do Norte tenha perdido
o seu Ministro, o Ministro da Transposição do São
Francisco. Mas, com este depoimento, eu quero lhe
dar as boas-vindas e dizer que o Rio Grande do Norte
o espera para seu futuro Governador.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Nobre Senador José Agripino, eu não saberia nem o
que dizer a não ser muito obrigado pela generosidade
das suas palavras.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Com muito prazer, Senadora Marluce Pinto.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Nobre Se-
nador Fernando Bezerra, como eu sou uma das re-
presentantes da Região Norte, também lamento mui-
to a saída de V. Exª daquele Ministério. Acompanhei
o trabalho de V. Exª e sou testemunha das vezes em
que V. Exª foi à Comissão de Orçamento para, com
muita transparência, apresentar a todos os seus

membros o projeto de transposição do rio São Fran-
cisco. Embora não seja um projeto para a Região
Norte, as minhas origens são nordestinas, sou do
Estado do Ceará. Muito antes de V. Exª aqui chegar,
eu já o conhecia de nome. Temos amigos comuns no
Rio Grande do Norte. Portanto, mesmo antes de
chegar V. Exª a esta Casa, eu já o considerava um
amigo. Lamento a saída de V. Exª do nosso Partido e
não vou analisar o mérito da mesma. Também não te-
nho procuração dos meus correligionários, estou fa-
lando por mim. Mas do que conheço do meu Partido,
que somente hoje V. Exª está deixando, sei que ele
nos dá abertura para nos expressarmos de acordo
com os nossos sentimentos e a nossa consciência.
Tenho certeza de que não sou a única que lamenta a
sua saída. Não quero culpar ninguém, mas divergên-
cias políticas sempre ocorrem. Infelizmente, as opi-
niões divergem. Quantas vezes o presidente de um
Partido tem de tomar determinadas atitudes, muitas
vezes até com o coração sangrando, tem de ouvir to-
dos e decidir em favor de um. Alguém sempre fica em
desvantagem. Não tenho dúvida de que, dentro de
pouco tempo, V. Exª vai provar para o Brasil, para a
sociedade brasileira, a sua honestidade. Falo since-
ramente, não só como Senadora, mas como amiga.
Outros casos já ocorreram em que, depois, ficou com-
provado que houve realmente muita fantasia e injusti-
ças, no Brasil, com políticos. E V. Exª não será o últi-
mo. Sinceramente, rogo a Deus que este momento
passe. Há muitos meses a população brasileira
acompanha, pela imprensa, fatos deprimentes, uns
comprovados, outros não. E o que percebemos é que
a humanidade tem mais facilidade de propalar o que é
errado do que o que é certo. Vou finalizar, porque sei
que o tempo de V. Exª se esgotou. Mesmo lamentan-
do a sua saída do PMDB, gratifica-me saber que V.
Exª está indo para o PTB. Afinal, no meu Estado, Ro-
raima, os dois Partidos marcham juntos. E como não
há, no Senado, nenhum representante do PTB de Ro-
raima, quero saudá-lo em nome dos petebistas do
meu Estado, deixando aqui o reconhecimento da sua
honestidade e da sua sinceridade. Tenho certeza de
que, com o passar dos dias, quando V. Exª analisar
os acontecimentos, vai lembrar do PMDB ainda com
muito carinho e com muito respeito.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Obrigado, nobre Senadora. Gostaria de repetir que
não tenho nenhuma mágoa. Compreendo que esse é
um fato político.

O Senador Jader Barbalho conhece os episódios
e nunca ouviu de minha boca palavras que não fos-



sem de compreensão. A S. Exª aproveito para agra-
decer, como Presidente do meu ex-Partido, o PMDB,
a amizade, a compreensão e os momentos em que
estivemos na luta.

Vou para o PTB feliz, porque sei que é um Parti-
do com uma longa história e creio, sinceramente, que,
da forma como estou sendo recebido, poderei dar
uma contribuição ao Partido e ao País.

Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permi-

te-me V. Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Fazendo
soar a campainha.) – Senador Fernando Bezerra, a
Presidência alerta V. Exª que o tempo está esgotado
e faz um apelo a V. Exª para que conclua.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunidade que
me concedeu, peço desculpas aos Srs. Senadores,
mas quero terminar pedindo a cada um dos Srs. Se-
nadores...

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Fernando Bezerra, fui citado inclusive por V. Exª.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Senador Casildo Maldaner, depende do Presidente.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Serei
muito breve.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Seremos rá-
pidos no aparte.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sr. Se-
nador, eu apenas queria dizer que não sabia que V.
Exª anunciaria, da tribuna, que deixaria o nosso Parti-
do. Mas preciso me resignar. Aliás, o nosso Partido é
democrático por tradição. Já passamos por altos e
baixos, o que faz parte da caminhada da vida. Quem
sabe, como dizia a Senadora Marluce Pinto, a divisão
existe para, mais adiante, provocar a soma. Compre-
endemos as divergências regionais, sabemos que o
debate democrático vale e o Rio Grande do Norte,
sem dúvida alguma, haverá de ganhar com isso. Ago-
ra este é o meu depoimento: na gestão de V. Exª à
frente do Ministério da Integração Nacional, chamou
a atenção do Brasil inteiro, inclusive da Região Sul, o
início das obras de transposição das águas do rio São
Francisco. Isso ficará para sempre. Pelo que V. Exª
está passando, nós passamos e outros passarão.
Faz parte da vida. Quem está na chuva tem que se
molhar – muitas vezes, injustamente. V. Exª disse
que estava mais velho, mais vivido e mais experiente.
Eu diria que V. Exª está mais temperado na bigorna,
não da ferraria, mas na bigorna da vida. V. Exª volta

ao nosso meio para não ter tantas lutas e descansar
um pouco mais. Por isso, cumprimento-o neste mo-
mento.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um rápido aparte, Senador?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Ouço V. Exª, Senador Arlindo Porto.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Fer-
nando Bezerra, respeitando a recomendação do Sr.
Presidente, serei muito rápido no aparte. Quero dar
as boas-vindas a V. Exª ao nosso Partido, o PTB.
Aqui estão o nosso Presidente, José Carlos Martinez,
o nosso Líder na Câmara, Deputado Roberto Jeffer-
son, e vários outros Deputados e também integrantes
da Executiva do Partido. Compartilhamos a alegria
em tê-lo em nossas fileiras para, juntos, podermos
fortalecer o Partido fundado por Getúlio Vargas, valo-
rizando sobremaneira o trabalhismo brasileiro. V. Exª
fez um trabalho extraordinário como Ministro, como
empresário e como homem público. Desejamos a V.
Exª sucesso nessa caminhada e, seguramente, nas
eleições que se aproximam. O PTB recebe V. Exª de
braços abertos e orgulhoso. A nossa Bancada aqui
no Senado – V. Exª e eu – haverá de desfraldar sem-
pre a bandeira petebista. Boas-vindas!

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Muito obrigado, Senador Arlindo Porto. Vamos au-
mentar em 100% a Bancada do PTB aqui no Senado.
(Palmas.)

O Sr. José Coelho (PFL – PE) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Pois não.

O Sr. José Coelho (PFL – PE) – Senador Fer-
nando Bezerra, com permissão do Presidente Jader
Barbalho, queria dizer algumas palavras. Pernambu-
co não pode silenciar diante da exposição extraordi-
nária que V. Exª fez da sua atuação na Sudene e no
Ministério da Integração Nacional, como se um avião
passasse por cima de Pernambuco e ninguém dis-
sesse nada. Conheço pouco da sua vida, mas à sua
atuação no órgão de desenvolvimento que comandou
todos batíamos palmas. Reconhecíamos a presença
efetiva de um nordestino tomando conta das coisas
do Nordeste, sempre esquecidas neste País. Somen-
te um filho do Rio Grande do Norte, da região Nordes-
te, poderia tomar a iniciativa corajosa que V. Exª to-
mou na defesa dos interesses legítimos daquela re-
gião. A sua saída é por todos os motivos lamentável.



Neste País ainda não se aprendeu a respeitar a honra
e a dignidade alheias. De maneira que V. Exª passou
– ou tentaram fazer com que V. Exª passasse – por
uma provação, mas os políticos inteligentes, capazes
e honestos estão aqui para dar depoimento de que
não aceitam mais que se façam ataques à dignidade
alheia sem razões e sem motivos. Isso não é mais fa-
zer política. O tempo do xingamento já passou. Te-
mos de ter um Parlamento à altura da dignidade dos
homens que estão aqui nesta Casa. Lamento tudo
isso, mas trago a solidariedade do povo de Pernam-
buco. V. Exª pode ter certeza de que os nordestinos
saberão lhe fazer justiça.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN) –
Muito obrigado, Senador José Coelho, pelas pala-
vras, que me deixaram emocionado.

Agradeço, mais uma vez, ao Senador Jader
Barbalho, a tolerância com relação ao tempo.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Be-
zerra, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador
Fernando Bezerra, a Presidência apresenta suas bo-
as-vindas a V. Exª no seu retorno ao Senado, ao nosso
convívio.

Desejo registrar os nossos cumprimentos por
sua atuação como Ministro da Integração Nacional. V.
Exª honrou o Senado na sua passagem pelo Ministério.
Quem perdeu foi o Executivo e quem ganhou foi o Le-
gislativo. Receba os nossos cumprimentos pelo seu re-
torno e as nossas boas-vindas, em nome da Casa.

Antes de conceder a palavra ao Senador Anto-
nio Carlos Valadares, faço um apelo às Srªs e aos Srs.
Senadores que se encontram em outras dependênci-
as para que acorram ao plenário, pois teremos vota-
ção nominal, com quorum qualificado, ao apreciar-
mos Proposta de Emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Brasil de hoje, visto sob qualquer ângulo, é um País
sem rumo, sem prioridades, sem estratégias. Os fa-
tos vão acontecendo em todas as esferas, gerando
incertezas. Os brasileiros vivem hoje à véspera de
um racionamento de energia, que é um triste e lamen-
tável testemunho da imprevidência. Nem mesmo o

Presidente da República, como Sua Excelência pró-
prio falou, escapou da surpresa. Nem o Presidente,
repito, foi avisado antes, tomou conhecimento anteci-
pado de que o País iria passar por tempos duros, difí-
ceis, comprometedores, com desdobramentos sérios
para toda a população brasileira.

Sr. Presidente, o que está ocorrendo com o se-
tor energético é bem uma amostra de problemas que
se arrastam no tempo sem solução. Uma simples e
direta conferência dos setores da economia nacional
indica o quanto o País, mergulhado na ciranda das
bolsas de valores e dos dólares, ficou defasado, sem
capacidade competitiva, sem alternativas de via rápi-
da para superar o tempo perdido.

O rebanho brasileiro enfrenta a desconfiança
dos mercados. Compradores de antes refugam a car-
ne hoje, sob as mais diferentes alegações. Antes, a
desculpa era o mal da vaca louca, importado da Euro-
pa, com algumas matrizes adquiridas nos anos 90,
quando havia financiamento fácil para a aquisição de
reses excedentes, que não tinham pastos para vive-
rem em certos países da Europa. Hoje é a febre afto-
sa, esse fantasma que assusta o campo, frustra o
criador e põe sob desconfiança o mercado.

O que tem acontecido com a pecuária brasileira
é um retrato da economia, vitimada por uma visão de
desenvolvimento que nada tem de adequado à reali-
dade nacional. Tomando qualquer região do País, o
exame de cada setor da economia dará a idéia do
atraso em relação ao mercado, considerando a sua
dinamicidade, considerando, de outro lado, a poten-
cialidade da produção do País.

Na agricultura, os problemas são também de
grande monta, e quem produz enfrenta todo tipo de
dificuldades, da falta de crédito à falta de um serviço
de transporte que garanta o escoamento da produ-
ção; dos rigores climáticos à falta de uma política de
apoio à produção e a quem produz. O agricultor corre
todos os riscos; assume, sozinho, todas as responsa-
bilidades para abastecer o País, para oferecer produ-
tos à exportação, para equilibrar, com seus esforços e
suor, a balança comercial.

Sr. Presidente, a cada dia crescem as dificulda-
des na agricultura para se transformar a produção em
negócio. Essa realidade é agravada com a constata-
ção de que quase ninguém produz para garantir a ali-
mentação, mas, sim, para vender num mercado cada
vez mais retraído. Os mercados agrícolas tradicionais,
por outro lado, estão sendo eliminados pelas transfor-
mações que rapidamente modificam costumes e há-
bitos dos brasileiros.



Os produtos agrícolas são mais consumidos
atualmente como marcas do que como gêneros pro-
priamente, enquanto as cadeias de agronegócios
têm-se dado com a compressão da renda agrícola.
Não é possível esconder a queda da renda do produ-
tor, ou seja, o agricultor está gastando mais para pre-
parar o cultivo e está recebendo menos para produzir.

No tocante à citricultura, particularmente a ci-
tricultura de Sergipe, aquela praticada em 14 Muni-
cípios do meu Estado, lamento o empobrecimento,
lastimo a angústia de milhares de citricultores, com
suas famílias, desolados, sem apoio, sem solidarie-
dade. Toda uma região está convivendo com uma si-
tuação aflitiva, de perdas, sem antever melhores dias.
O que tem mantido o que resta da citricultura sergipa-
na é a fibra, a garra, a consciência do citricultor, que
enfrenta a adversidade sem abandonar a sua lavou-
ra.

Há poucos dias, Sr. Presidente, estivemos em
um encontro realizado na cidade de Boquim, no Esta-
do de Sergipe. Desse encontro participaram repre-
sentantes da citricultura, prefeitos municipais e parla-
mentares. A situação da citricultura foi debatida em
profundidade. Os seus participantes apresentaram a
questão como a mais grave que se abateu sobre o
nosso Estado. Mais de 60 mil pessoas estão desem-
pregadas. Os Municípios estão perdendo a sua popu-
lação, segundo levantamento feito pelo próprio IBGE,
ou seja, os Municípios estão perdendo a sua densida-
de demográfica, em face da evasão rural, do abando-
no das atividades econômicas no campo, na área de
produção da citricultura sergipana.

Nesse encontro, Sr. Presidente, um dos assun-
tos mais ventilados, senão o mais importante, foi a
questão do crédito agrícola, do endividamento do
agricultor, diante de uma política monetária injusta,
praticada contra os interesses do produtor rural, haja
vista a aplicação de uma correção monetária chama-
a TJLP, que leva os financiamentos agrícolas, o
montante da dívida dos agricultores à estratosfera.
Enquanto os lucros dos agricultores diminuem subs-
tancialmente, o seu endividamento é multiplicado por
três ou quatro vezes, crescendo numa escala geomé-
trica.

Visando corrigir essa questão do endividamen-
to, visando amenizar essa situação, estamos apre-
sentando hoje um projeto de lei que, em resumo, pro-
põe o expurgo da TJLP dos financiamentos rurais a
partir da vigência ou da assinatura dos contratos origi-
nais, atingindo principalmente os miniprodutores, as
pequenas associações e cooperativas, muitas das

quais estão desaparecendo do nosso meio econômi-
co.

Sr. Presidente, apesar das repetidas edições de
medidas provisórias e de outras leis esparsas visan-
do à regularidade dos financiamentos rurais, nenhu-
ma solução permanente ainda foi encontrada que pu-
desse deixar tranqüilos os agricultores. Os juros co-
brados e os encargos que incidem sobre os emprésti-
mos inviabilizam a produção no campo.

A aplicação da TJLP tem elevado o estoque da
dívida a um montante tal, que, mesmo negociando e
prorrogando o seu pagamento, o devedor, após ne-
gociar com o banco, em virtude da baixa remunera-
ção do seu trabalho, das secas, de enchentes ou de
pragas, que tantos prejuízos causam à produção
agrícola, termina fazendo de conta que paga, e o
Banco credor acaba fazendo de conta que recebe.

Muitos agricultores, preocupados com o cresci-
mento de sua dívida, que, em quatro anos, em função
dos juros e encargos, pode até duplicar ou triplicar,
vendem as suas terras, abandonando a atividade do
campo, sacrificando o futuro dos seus filhos, aumen-
tando o desemprego e o êxodo rural. Por essa razão,
em muitos lugares onde se reduziu a atividade econô-
mica, o IBGE, como falei, registrou um decréscimo
acentuado na população dos pequenos Municípios
do interior.

Apoiar a agricultura significa fixar o homem no
campo. Apoiar o agricultor significa evitar o inchaço
das grandes cidades, que vivem o drama social do
desemprego, da violência e da marginalidade. Apoiar
o agricultor significa, antes de tudo, Sr. Presidente,
produzir comida boa e barata, significa combater a
fome e reduzir a miséria.

O projeto de lei que ora estou apresentando,
para expurgar a TJLP dos financiamentos rurais, visa
a dar um passo decisivo para corrigir uma distorção
gerada por diversos fatores, não só os climáticos,
mas os decorrentes de uma política monetária que
vem aplicando na agricultura uma correção que torna
inviável o pagamento da dívida, fazendo crescer em
escala geométrica o saldo devedor. A lucratividade
dos produtores rurais jamais poderá cobrir tais en-
cargos.

Não se pretende, demagogicamente, Sr. Presi-
dente, sugerir o perdão das dívidas. Pretende-se,
sim, enfrentar uma realidade que, se não for equacio-
nada, gerará uma crise sem precedentes no meio ru-
ral, culminando com o esvaziamento do interior e o
agravamento dos problemas sociais nos centros ur-
banos do nosso País.



Sr. Presidente, dados que me foram fornecidos
pela Superintendência do Banco do Nordeste, enfo-
cam a importância desse projeto e demonstram, inso-
fismavelmente, a sua justeza e adequação à realida-
de do Brasil. Segundo esses dados, com recursos ob-
tidos do FNE, ocorreram 20 mil operações na faixa de
contratação de até R$5 mil; seis mil operações na fai-
xa de R$5 mil a R$10 mil; 900 operações na faixa de
R$15 mil a R$20 mil; e apenas 46 operações acima
da faixa de R$500 mil.

O Deputado Clementino Coelho, um dos estu-
diosos da agricultura na Câmara Federal, encami-
nhou requerimento ao Ministro da Fazenda, Pedro
Malan, perguntando quantos inadimplentes existiam
entre os produtores rurais que obtiveram financia-
mento por meio do Fundo Constitucional na faixa de
R$10 a R$15 mil. O Ministério da Fazenda e o Banco
do Nordeste informaram-lhe que, no dia 29 de março,
existiam no Nordeste do Brasil pelo menos 106.924
agricultores inadimplentes, os quais não podem pa-
gar os seus financiamentos. Se o Governo estiver fa-
zendo negociação, esta não passa de uma balela,
pois se trata apenas de uma troca de papel e assina-
turas, em que se joga de barriga, para a frente, o fi-
nanciamento rural. Como eu disse anteriormente, o
agricultor faz de conta que paga, e o banco faz de
conta que recebe.

Para se acabar, de uma vez por todas, com
essa farsa, esse desequilíbrio, essa disparidade,
essa distorção, estamos apresentando esse projeto.
Antes de elaborá-lo, tive o cuidado de consultar o Se-
nador Jonas Pinheiro, um dos Parlamentares mais
dedicados a essa matéria, e S. Exª disse-me ser
oportuna a minha intenção. Na realidade, está ocor-
rendo uma grande mentira no Brasil – S. Exª não dis-
se isto; sou eu quem o digo: essa negociação, entre
bancos e agricultores, de débitos contraídos por inter-
médio de recursos dos Fundos constitucionais.

Assim, Sr. Presidente, proponho que os bancos
administradores dos Fundos fiquem obrigados a apli-
car, a partir da vigência dos contratos originais, o ex-
purgo da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, co-
brada nos financiamentos rurais, observando os se-
guintes percentuais: 100% para as dívidas enquadra-
das na categoria ”b“ (miniprodutores); 80% para as dí-
vidas enquadradas na categoria ”c“ (pequenos e mé-
dios produtores); e 50% para os demais produtores
rurais.

Pretendo, com esse projeto – o qual, tenho cer-
teza absoluta, merecerá a atenção e a prioridade do
Senado Federal –, encerrar de uma vez por todas,

com um final feliz, essa verdadeira novela que é o en-
dividamento rural no Brasil, principalmente nas re-
giões mais pobres. Com o acréscimo que faço a um
parágrafo do art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre as operações com recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamentos
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, o Senado
tem essa imensa responsabilidade.

Sr. Presidente, concito os integrantes do Sena-
do Federal, principalmente aqueles que andam no
Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte do Brasil, a
aprovarem essa matéria, que é da mais alta justiça.

Muito obrigado, S. Presidente.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMEN-
TO, INCLUÍDOS NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO.

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I, alinea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste –
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do
cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO, para fins de aplicação dos recursos de
que trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal,
os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta Lei.

I – Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 2º Os Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o
desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de
caráter regional, mediante a execução de programas de financia-
mento aos setores produtivos, em consonância com os respecti-
vos planos regionais de desenvolvimento.

§ 1º Na aplicação de seus recursos, os Fundos Constitu-
cionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste fi-
carão a salvo das restrições de controle monetário de natureza
conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado dos usual-
mente adotados pelas instituições financeiras, em função das re-
ais necessidades das regiões beneficiárias.

§ 2º No caso da região Nordeste, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste inclui a finalidade específica de fi-
nanciar, em condições compatíveis com as peculiaridades da
área, atividades econômicas do semi-árido, às quais destinará
metade dos recursos ingressados nos termos do art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal.



Art. 3º Respeitadas as disposições dos Planos Regionais
de Desenvolvimento, serão observadas as seguintes diretrizes na
formulação dos programas de financiamento de cada um dos
Fundos:

I – concessão de financiamentos exclusivamente aos seto-
res produtivos das regiões beneficiadas;

II – ação integrada com instituições federais sediadas nas
regiões;

III – tratamento preferencial às atividades produtivas de
pequenos e miniprodutores rurais e pequenas e microempresas,
às de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais e as
que produzam alimentos básicos para consumo da população,
bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos ci-
tados produtores, suas associações e cooperativas;

IV – preservação do meio ambiente

V – adoção de prazos e carência, limites de financiamento,
juros e outros encargos diferenciados ou favorecidos, em função
dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e espaciais dos
empreendimentos;

VI – conjugação do crédito com a assistência técnica, no
caso de setores tecnologicamente carentes;

VII – orçamentação anual das aplicações dos recursos

VIII – uso criterioso dos recursos e adequada política de
garantias, com limitação das responsabilidades de crédito por cli-
ente ou grupo econômico, de forma a atender a um universo mai-
or de beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia
e retorno às aplicações;

IX – apoio à criação de novos centros, atividades e pólos
dinâmicos, notadamente em áreas interioranas, que estimulem a
redução das disparidades intra-regionais de renda;

X – proibição de aplicação de recursos a fundo perdido.

II – Dos Beneficiários

Art. 4º São beneficiários dos recursos dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
os produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das
cooperativas de produção que desenvolvam atividades produti-
vas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ 1º No caso de áreas pioneiras e de expansão da Frontei-
ra Agricola das regiões Norte e Centro-Oeste, poderão ser finan-
ciados projetos de infra-estrutura econômica até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) dos recursos previstos para os respecti-
vos Fundos. § 2º No caso de produtores e empresas beneficiári-
as de fundos de incentivos regionais ou setoriais, a concessão de
financiamentos de que esta Lei fica condicionada à regularidade
da situação para com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM
e os citados Fundos de incentivos.

Art. 5º Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se
por:

I – Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre,
Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, e Tocantins;

II – Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, além da Parte do Estado de Minas Ge-
rais incluída na área de atuação da SUDENE;

III – Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;

IV – Semi-árido, a região inserida na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene,
com precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a
800 mm (oitocentos milímetros), definida em portaria daquela Au-
tarquia.

III – Dos Recursos e Aplicações

Art. 6º Constituem fontes de recursos dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

I – 3% (três por cento) do produto da arrecadação do im-
posto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do impos-
to sobre produtos industrializados, entregues pela União, na for-
ma do art. 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal;

II – os retornos e resultados de suas aplicações;

III – o resultado da remuneração dos recursos momentane-
amente não aplicados, calculado com base em indexador oficial;

IV – contribuições, doações, financiamentos e recursos de
outras origens, concedidos por entidades de direito público ou pri-
vado, nacionais ou estrangeiras;

V – dotações orçamentárias ou outros recursos previstos
em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos no inci-
so I deste artigo, será observada a seguinte distribuição:

I – 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Norte

II – 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fun-
do Constitucional de Financiamento do Nordeste; e

III – 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-Oeste.

Art. 7º As liberações, pela Secretaria do Tesouro Nacional,
dos valores destinados a cada um dos Fundos ora instituídos,
serão feitas diretamente em favor das instituições financeiras fe-
derais de caráter regional, nas mesmas datas e, no que couber,
segundo a mesma sistemática adotada na transferência dos re-
cursos dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

Parágrafo único. A Receita Federal informará mensalmen-
te às instituições financeiras federais de caráter regional a soma
da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza e do imposto sobre produtos industrializados, o valor
das liberações efetuadas para cada Fundo, bem como a previsão
das datas e valores das 3 (três) liberações imediatamente subse-
qüentes.

Art. 8º Os Fundos gozarão de isenção tributária, estando
os seus resultados, rendimentos e operações de financiamento li-
vres de qualquer tributo ou contribuição, inclusive o imposto so-
bre operações de crédito, imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.

Art. 9º A critério das instituições financeiras federais de ca-
ráter regional, poderão ser repassados recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste a bancos estaduais com capacidade técnica comprova-
da e com estrutura operacional e administrativa aptas a realizar,
em segurança e no estrito cumprimento das diretrizes e normas
estabelecidas, programas de crédito especificamente criados
com essa finalidade.



IV – Dos Encargos Financeiros

Art. 10. Os financiamentos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste estão sujeitos ao pagamento de juros e encargos
de atualização monetária.

Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante interesse
para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste terão redução de encargos financeiros
referentes a juros e atualização monetária.

§ 1º Para efeito do beneficio previsto neste artigo, deverão
ser estabelecidas faixas diferenciadas de prioridades e de encar-
gos financeiros, de acordo com a natureza do empreendimento, a
finalidade dos financiamentos, a localização e o porte da empre-
sa financiada.

§ 2º Os benefícios previstos neste artigo serão concedidos
exclusivamente a produtores individuais e empresas brasileiras
de capital nacional.

§ 3º Sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, inclusive
de natureza executória, o mutuário fica sujeito, no caso de desvio
na aplicação dos recursos, à perda de todo e qualquer benefício
financeiro, especialmente os relativos a juros e atualização mone-
tária.

Art. 12. As taxas de juros, nestas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas
à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 8% (oito
por cento) ao ano.

V – Da Administração

Art. 13. A Administração de cada um dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
será distinta e autônoma e, observadas as atribuições previstas
nesta Lei, será, exercida respectivamente pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Deliberativo das Superintendências de De-
senvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e

II – instituição financeira federal de caráter regional.

Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo das Superinten-
dências de Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste:

I – aprovar os programas de financiamento de cada Fun-
do, harmonizando-os com os planos regionais de desenvolvimen-
to, á vista de proposta da respectiva instituição financeira federal
de caráter regional;

II – indicar providências para compatibilização das respec-
tivas aplicações com as ações das demais instituições de desen-
volvimento regional; e

III – avaliar os resultados obtidos.

Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada ano, as
instituições financeiras federais de caráter regional encaminha-
rão, à apreciação do Conselho Deliberativo da respectiva supe-
rintendência de desenvolvimento regional, a proposta de aplica-
ção dos recursos relativa aos programas de financiamento para o
exercício seguinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro.

Art. 15. São atribuições de cada uma das instituições fi-
nanceiras federais de caráter regional, nos termos da lei:

I – gerir os recursos;
II – definir normas, procedimentos e condições operacionais;

III – enquadrar as propostas nas faixas de encargos, fixar
os juros e deferir os créditos;

IV – formalizar contratos de repasses de recursos para
outras instituições credenciadas como agentes financeiros do
Fundo:

V – prestar contas sobre os resultados alcançados, de-
sempenho e estado dos recursos e aplicações; e

VI – exercer outras atividades inerentes à função de órgão
administrador.

Art. 16. O Banco da Amazônia S.A. – Basa, o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. – BNB e o Banco do Brasil S.A. – BB são
os administradores do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte – FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nor-
deste – FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO, respectivamente.

§ 1º O Banco do Brasil S.A. transferirá a administração,
patrimônio, operações e recursos do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste – FCO para o Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste, após sua instalação e entrada em fun-
cionamento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitárias.

§ 2º Obedecida a transferência prevista no parágrafo ante-
rior, os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO poderão, a critério do Banco de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste, ser repassados a bancos oficiais federa-
is que atendam aos requisitos do art. 9º desta Lei.

Art. 17. Cada instituição financeira federal de caráter regio-
nal fará jus à taxa de administração de até 2% (dois por cento) ao
ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo respectivo e
apropriada mensalmente.

Parágrafo único. Na aplicação dos recursos, as instituições
financeiras federais de caráter regional e os agentes financeiros
credenciados poderão cobrar dei credere compatível com os ris-
cos assumidos pelos financiamentos concedidos e adequado à
função social de cada tipo de operação, respeitados os limites de
encargos fixados no art. 12 desta Lei.

VI – Do Controle e Prestação de Contas

Art. 18. Cada Fundo terá contabilidade própria, registrando
todos os atos e fatos a ele referentes, valendo-se, para tal, do
sistema contábil da respectiva instituição financeira federal de ca-
ráter regional, no qual deverão ser criados e mantidos subtítulos
específicos para esta finalidade, com apuração de resultados à
parte.

Art. 19. As instituições financeiras federais de caráter re-
gional farão publicar semestralmente os balanços dos respecti-
vos Fundos, devidamente auditados.

Art. 20. Cada instituição financeira federal de caráter regio-
nal apresentará, semestralmente, ao Conselho Deliberativo da
superintendência de desenvolvimento de sua respectiva região,
relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os
resultados obtidos.

§ 1º O exercício financeiro de cada Fundo coincidirá com o
ano civil, para fins de apuração de resultados e apresentação de
relatórios.

§ 2º Deverá ser contratada auditoria externa, às expensas
do Fundo, para certificação do cumprimento das disposições
constitucionais e legais estabelecidas, além do exame das contas
e outros procedimentos usuais de auditagem.

§ 3º Os bancos administradores deverão colocar à disposi-
ção dos órgãos de fiscalização competentes os demonstrativos,



com posições de final de mês, dos recursos, aplicações e resulta-
dos dos Fundos respectivos.

§ 4º O balanço, devidamente auditado, será encaminhado
ao Congresso Nacional, para efeito derfiscalização e controle.

VII – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 21. Até a aprovação da proposta prevista no inciso I
do art. 14 desta lki, ficam as instituições financeiras federais de
caráter regional autorizadas a aplicar os recursos dos respectivos
Fundos de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas no art. 3º
desta lei.

§ 1º Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação
desta lei, as instituições financeiras federais de caráter regional
apresentarão, aos Conselhos Deliberativos das respectivas supe-
rintendências de desenvolvimento regional, as propostas de pro-
gramas de financiamento de que trata o parágrafo único do art. 14
desta lei, as quais deverão ser aprovadas até 60 (sessenta) dias
após o recebimento.

§ 2º As operações realizadas antes da aprovação de que
trata o parágrafo anterior, pelas instituições financeiras federais
de caráter regional, com os recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao
abrigo desta lei, inclusive para efeito de eventuais benefícios fi-
nanceiros.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1989; 168º da Independência

e 101º da República. – ANTÔNIO PAES DE ANDRADE – Paulo
César Ximenes Alves Ferreira – João Alves Filho.

LEI Nº10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre as operações com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata
a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei:

Art. 1º A partir de 14 de janeiro de 2000, os encargos fi-
nanceiros dos financiamentos concedidos com recursos dos Fun-
dos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, serão os seguintes:

I – operações rurais:
a) agricultores familiares enquadrados no Programa Nacio-

nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF: os defi-
nidos na legislação e regulamento daquele Programa;

b) mini produtores, suas cooperativas e associações: seis
por cento ao ano;

c) pequenos e médios produtores, suas cooperativas e as-
sociações: oito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao
ano;

d) grandes produtores, suas cooperativas e associações:
dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano;

II – operações industriais, agro-industriais e de turismo:

a) microempresa: oito inteiros e setenta e cinco centési-
mos por cento ao ano;

b) empresa de pequeno porte: dez por cento ao ano;

c) empresa de médio porte: doze por cento ao ano;

d) empresa de grande porte: quatorze por cento ao ano.

III – operações comerciais e de serviços:
a) microempresa: oito inteiros e setenta e cinco centési-

mos por cento ao ano;

b) empresa de pequeno porte: dez por cento ao ano;
c) empresa de médio porte: doze por cento ao ano;

d) empresa de grande porte: quatorze por cento ao ano.

§ 1º (VETADO)

§ 2º O del credere do banco administrador, limitado a três
por cento ao ano, está contido nos encargos financeiros cobrados
pelos Fundos Constitucionais e será reduzido em percentual
idêntico ao percentual garantido por fundos de aval.

§ 3º Os contratos de financiamento conterão cláusula esta-
belecendo que os encargos financeiros serão revistos anualmen-
te e sempre que a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP apre-
sentar variação acumulada, para mais ou para menos, superior a
trinta por cento.

§ 4º No mês de janeiro de cada ano, observadas as dispo-
sições do parágrafo anterior, o Poder Executivo, por proposta
conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional,
poderá realizar ajustes nas taxas dos encargos financeiros, limi-
tados à variação percentual da TJLP no período.

§ 5º Sobre os encargos de que tratam as alíneas b, c e d
do inciso I e as alíneas dos incisos II e III deste artigo, serão con-
cedidos bônus de adimplência de vinte e cinco por cento para
mutuários que desenvolvem suas atividades na região do
semi-árido nordestino e de quinze por cento para mutuários das
demais regiões, desde que a parcela da dívida paga até a data
do respectivo vencimento.

No caso de desvio na aplicação dos recursos, o mutuário
perderá, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, inclusive de
natureza executória, todo e qualquer benefício, especialmente os
relativos ao bônus de adimplência.

Art. 2º Os recursos dos Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento, desembolsados pelos bancos administradores, serão
remunerados pelos encargos pactuados com os devedores, ex-
cluído o del credere correspondente.

Art. 3º Os bancos administradores dos Fundos Constituci-
onais de Financiamento ficam autorizados a adotar, nas assun-
ções, renegociações, prorrogações e composições de dívidas, as
seguintes condições:

I – o saldo devedor da operação, para efeito da renegocia-
ção da dívida, será apurado sem computar encargos por inadim-
plemento, multas, mora e honorários de advogados;

II – beneficiários: mutuários de financiamentos concedidos
até 31 de dezembro de 1998, com recursos dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento;

III – encargos financeiros: os fixados no art. 1º com a inci-
dência dos bônus estabelecidos no seu § 5º;

IV – prazo: até dez anos, acrescidos ao prazo final da ope-
ração, estabelecendo-se novo esquema de amortização fixado de
acordo com a capacidade de pagamento do devedor.

§ 1º Não são passíveis de renegociação, nos termos deste
artigo, as operações negociadas com amparo na Lei nº 9.138, de
29 de novembro de 1995.

§ 2º Os mutuários interessados na renegociação, prorro-
gação e composição de dívidas de que trata este artigo deverão



manifestar, formalmente, seu interesse aos bancos administrado-
res até 60 dias, a contar da publicação desta lei.

§ 3º Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a contar da pu-
blicação desta lei, para encerramento das renegociações, prorro-
gações e composições de dívidas amparadas em recursos dos
Fundos Constitucionais, inclusive sob a forma alternativa de que
trata o art. 4º.

§ 4º As operações originariamente contratadas ao amparo
dos Fundos Constitucionais de Financiamento que se enquadra-
rem no disposto neste artigo e tenham sido recompostas com re-
cursos de outras fontes dos agentes financeiros poderão ser re-
negociadas com base nesta lei, a critério dos bancos operadores.

§ 5º Os saldos devedores das operações de que trata o
parágrafo anterior, para efeito de reversão aos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento, serão atualizados, a partir da data da
exclusão dos financiamentos das contas dos Fundos, com encar-
gos financeiros não superiores à Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) e sem imputar encargos por inadimplemento e honorários
de advogados.

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às operações
em que tenham sido constatados desvio de recursos.

§ 7º (VETADO)

§ 8º (VETADO)

§ 9º Os bancos administradores dos Fundos Constituciona-
is de Financiamento deverão fornecer aos mutuários demonstrati-
vo de cálculo da evolução dos saldos da conta do financiamento.

Art. 4º Ficam os bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, se do interesse dos mutuários
de financiamentos amparados por recursos dos Fundos e alterna-
tivamente às condições estabelecidas no artigo anterior, autoriza-
dos a renegociar as operações de crédito rural nos termos da Re-
solução nº2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Mone-
tário Nacional, e suas alterações posteriores.

§ 1º (VETADO)
§ 2º Nas renegociações de que trata este artigo, os ban-

cos administradores poderão financiar, com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, a aquisição de Certificado do
Tesouro Nacional – CTN, adotando para essa operação o prazo
máximo de cinco anos, com os encargos de que trata o art. 1º.

Art. 5º O mutuário que vier a inadimplir, depois de ter rene-
gociado, prorrogado ou recomposto sua dívida nos termos desta
lei, não poderá tomar novos financiamentos em bancos oficiais,
enquanto não for regularizada a situação da respectiva dívida.

Art. 6º Em cada operação dos Fundos Constitucionais,
contratada a partir de 1º de dezembro de 1998, excluída a decor-
rente da renegociação, prorrogação e composição de que trata o
art. 3º, o risco operacional do banco administrador será de cin-
qüenta por cento, cabendo igual percentual ao respectivo Fundo.

Parágrafo único. Eventuais prejuízos, decorrentes de valo-
res não liquidados em cada operação de financiamento, serão ra-
teados entre as partes nos percentuais fixados no caput.

Art. 7º Os bancos administradores dos Fundos Constituci-
onais de Financiamento e dos Fundos de Investimentos Regiona-
is fornecerão ao Ministério da Integração Nacional, na forma que
vier a ser por este determinada, as informações necessárias à
supervisão, ao acompanhamento e ao controle da aplicação dos
recursos e à avaliação de desempenho desses Fundos.

Parágrafo único. Sem prejuízo das informações atualmen-
te prestadas, será facultado aos bancos administradores período

de adaptação de até um ano para atendimento do previsto no ca-
put.

Art. 8º Os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacio-
nal, em conjunto, estabelecerão normas para estruturação e pa-
dronização dos balanços e balancetes dos Fundos Constituciona-
is de Financiamento.

Art. 9º A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º ..................................................................................

§ 1º Os Fundos Constitucionais de Financiamento poderão
financiar empreendimentos não-governamentais de infra-estrutu-
ra econômica até o limite de dez por cento dos recursos previs-
tos, em cada ano, para os respectivos Fundos.

....................................................................................” (NR)

§ 3º Os Fundos Constitucionais de Financiamento poderão
financiar empreendimentos comerciais e de serviços até o limite
de dez por cento dos recursos previstos, em cada ano, para os
respectivos Fundos.”

“Art. 7º A Secretaria do Tesouro Nacional liberará ao Minis-
tério da Integração Nacional, nas mesmas datas e, no que couber,
segundo a mesma sistemática adotada na transferência dos recur-
sos dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, os valores destinados aos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, ca-
bendo ao Ministério da Integração Nacional, observada essa mes-
ma sistemática, repassar os recursos diretamente em favor das
instituições federais de caráter regional e do Banco do Brasil S.A.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informará, men-
salmente, ao Ministério da Integração Nacional e aos bancos ad-
ministradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento a
soma da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados,
o valor das liberações efetuadas para cada Fundo, bem como a
previsão de datas e valores das três liberações imediatamente
subseqüentes.” (NR)

“Art. 9º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Minis-
tério da Integração Nacional, os bancos administradores poderão
repassar recursos dos Fundos Constitucionais a outras institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com
capacidade técnica comprovada e com estrutura operacional e
administrativa aptas a realizar, em segurança e no estrito cumpri-
mento das diretrizes e normas estabelecidas, programas de cré-
dito especificamente criados com essa finalidade.” (NR)

“Art. 13. A administração dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste será distinta e
autônoma e, observadas as atribuições previstas em lei, exercida
pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Deliberativo das Superintendências de Desen-
volvimento da Amazônia e do Nordeste e pelo Conselho Deliberati-
vo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste;

II – Ministério da Integração Nacional; e

III – instituição financeira de caráter regional e Banco do
Brasil S.A.” (NR)

“Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo das Superinten-
dências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e ao
Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste:



I – aprovar, anualmente, até o dia 15 de dezembro, os pro-
gramas de financiamento de cada Fundo, com os respectivos te-
tos de financiamento por mutuário;

....................................................................................
III – avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas

de ajustes necessárias ao cumprimento das diretrizes aprova-
das.” (NR)

“Art. 15. São atribuições de cada uma das instituições fi-
nanceiras federais de caráter regional e do Banco do Brasil S.A.,
nos termos da lei:

I – aplicar os recursos e implementar a política de conces-
são de crédito de acordo com os programas aprovados pelos res-
pectivos Conselhos Deliberativos;

II – definir normas, procedimentos e condições operacio-
nais próprias da atividade bancária, respeitadas, dentre outras,
as diretrizes constantes dos programas de financiamento aprova-
dos pelos Conselhos Deliberativos de cada Fundo;

III – enquadrar as propostas nas faixas de encargos e de-
ferir os créditos;

IV – formalizar contratos de repasses de recursos na for-
ma prevista no art. 9º;

V – prestar contas sobre os resultados alcançados, de-
sempenho e estado dos recursos e aplicações ao Ministério da
Integração Nacional, que as submeterá aos Conselhos Delibera-
tivos;

VI – exercer outras atividades inerentes à aplicação dos
recursos e à recuperação dos créditos.

Parágrafo único. Até o dia 30 de setembro de cada ano, as
instituições financeiras de que trata o caput encaminharão ao Mi-
nistério da Integração Nacional a proposição de aplicação dos re-
cursos relativa aos programas de financiamento para o exercício
seguinte.” (NR)

“Art. 15-A. Até 15 de novembro de cada ano, o Ministério
da Integração Nacional encaminhará ao Conselho Deliberativo
das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do
Nordeste e ao Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste as propostas de aplicação dos
recursos relativas aos programas de financiamento para o exercí-
cio seguinte.” (NR)

“Art. 17. (VETADO)”

“Art. 20. Os bancos administradores dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento apresentarão, semestralmente, ao Mi-
nistério da Integração Nacional, relatório circunstanciado sobre
as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

....................................................................................

§ 5º O Ministério da Integração Nacional encaminhará ao
Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimen-
to da Amazônia e do Nordeste e ao Conselho Deliberativo do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste os rela-
tórios de que trata o caput.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º Os saldos diários dos recursos dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, do Finor, do Finam e do Funres, bem como dos recur-
sos depositados na forma do art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de ja-

neiro de 1991, enquanto não desembolsados pelos bancos admi-
nistradores e operadores, serão remunerados com base na taxa
extra-mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.” (NR)

“Art. 8º (VETADO)“

Art. 11. O art. 1º da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ..................................................................................

§ 1º A aplicação de que trata este artigo poderá ser reali-
zada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, ou em composição com os recursos de que trata o art. 5º
da mesma lei.

....................................................................................
§ 4º Na hipótese de utilização de recursos de que trata o

art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991, o montante não poderá ultrapas-
sar cinqüenta por cento do total da participação do Fundo no pro-
jeto, e as debêntures a serem subscritas serão totalmente incon-
versíveis em ações, observadas as demais normas que regem a
matéria.

§ 5º A subscrição de debêntures de que trata o parágrafo
anterior não será computada no limite de trinta por cento do orça-
mento anual fixado no § 1º do art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991.“
(NR)

Art. 12. As disposições do art. 1º da Lei nº 9.808, de 1999,
na redação dada por esta lei, aplicam-se aos projetos aprovados
até 27 de setembro de 1999.

Art. 13. O art. 2º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam mantidos, até o exercício financeiro de 2013,
correspondente ao período-base de 2012, os prazos e percentuais
para destinação dos recursos de que tratam o art. 5º do Decre-
to-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970, e o art. 6º do Decreto-Lei
nº 1.179, de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores, para
aplicação em projetos relevantes para o desenvolvimento da
Amazônia e do Nordeste, sob a responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional.” (NR)

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados o art. 11 e o § 2º do art. 16 da
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989; os arts. 1º, 3º, 5º, 6º; o §
3º do art. 8º e o art. 13, da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de
1995.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória nº 2.035-28, de 21 de dezembro de 2000.

Brasília, 12 de janeiro de 2001; 180º da Independência e

113º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pe-
dro Malan – Matus Tavares – Fernando Bezerra.

RETIFICAÇÃO

LEI Nº 10.177, DE 12-1-2001

Na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
publicada no DO, nº 10-E, de 15-1-2001, Seção 1,
pág. 1, no título, onde se lê: Atos do Poder Legisla-
tivo.



OF. Nº 100/1

Brasília, 16 de maio de 2001

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Antônio Carlos Valadares
Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Senador,
Conforme conversa anterior, sirvo-me do pre-

sente para encaminhar a Vossa Excelência, cópia da
resposta do Banco do Nordeste ao Requerimento de
Informação nº 2.830/01, referente ao Requerimento
de Informação sobre o número de clientes inadim-
plentes com o Fundo Constitucional de Financiamen-
to do Nordeste – FNE.

Sendo o que me apresentava para o momento,
despeço-me.

Atenciosamente, – Deputado Clementino Coe-
lho.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.830 DE 2001

Solicita ao Senhor Ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan, informações, no âm-
bito do Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), sobre a inadimplência no Fundo
Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE).

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Fazenda informações, no âmbito do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), sobre a inadim-
plência dos mutuários do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Nordeste (FNE)I.

Justificação

Por desenvolver uma série de iniciativas legisla-
tivas que envolvem a análise das fontes de financia-
mento do setor produtivo no Nordeste, e em especial,
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE), é de extrema importância dispor de in-
formações confiáveis que permitam uma análise res-
ponsável da questão.

Em função disto, quero solicitar, no menor espa-
ço de tempo possível, a seguinte informação: total de
mutuários inadimplentes com o FNE do setor agrope-
cuário, exclusivamente de áreas de sequeiro(sem in-
cluir as áreas irrigadas) em duas simulações: na faixa

de até R$10 mil e de R$15 mil, detalhando o que é o
custeio e o que é investimento.

A disponibilização de outros dados, não referi-
dos acima, pertinentes ao assunto será de grande uti-
lidade.

Sala das Sessões, fevereiro de 2001. – Depu-
tado Clementino Coelho.

GAPRE 2001/0185

Fortaleza, 29 março de 2001

Ao Senhor
Hugo W. Braga,
Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério da Fazenda
Brasília – DF

Senhor Chefe,
Referimo-nos à solicitação do seu Ofício nº 143

AAP/GM/MF, de 15-2-2001, que encaminha o Reque-
rimento de Informação nº 2.830, de 2001, de autoria
do Deputado Clementino Coelho, solicitando o total
de clientes inadimplentes com o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste – FNE, no âmbito do
Crédito Rural, exclusivamente em áreas não irriga-
das, informamos a seguir os dados requeridos:

a) Dos 226.242 mutuários na posição de
31-1-2001, de valor até R$l0 mil, 49.608 registram
parcelas em atraso, dos quais 25.181 referem-se a
operações de investimentos e os 24.427 restantes a
operações de custeio; e

b) Dos 270.310 mutuários na posição de
31-1-2001, de valor até R$15 mil, 57.316 registram
parcelas em atraso, sendo que deste total 32.190 tra-
tam-se de operações de investimento e os outros
25.126 referem-se a operações de custeio.

É importante ressaltar que as informações aci-
ma elencadas não contemplam os efeitos da aplicação
das prerrogativas consubstanciadas na Lei nº 10.177,
de 12 de janeiro de 2001, cujo prazo de operacionali-
zação encerrar-se-á em 14-7-2001.

Atenciosamente, Maria Rita da Silva Valente,
Chefe do Gabinete da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
será atendido.

Concedo a palavra, para uma comunicação ina-
diável, ao Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para uma
comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o povo brasileiro tem acompanhado, com
grande interesse e profunda seriedade, os trabalhos



do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Sena-
do Federal em torno do episódio da violação do painel
eletrônico deste plenário. Isso se reflete na exaustiva
cobertura das emissoras de televisão e de rádio,
transmitindo, ao vivo, os depoimentos e os debates
do Conselho, culminando com a leitura do relatório do
Senador Roberto Saturnino.

Esta é a grande virtude da democracia: propiciar
a todos um retrato, sem retoques, da realidade institu-
cional do País, permitindo esclarecer tudo que não te-
nha ficado claro na conduta dos Parlamentares e nas
informações divulgadas.

E é justamente em respeito à opinião pública e a
seus agentes, os profissionais da imprensa, que faço
questão de esclarecer informações e comentários
distorcidos sobre a minha posição no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.

Desde o início, tenho afirmado e mantido uma
postura que não pretendo alterar: vou votar de acordo
com a minha consciência, analisando o contexto em
que os fatos ocorreram, coerente com o que vi e ouvi
nos depoimentos prestados. Não aceitarei pressões e
rejeito toda tentativa de induzir ou condicionar meu
voto a qualquer coisa.

Permanecerei em meu posto no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar até o final do mandato, no
dia 30 de junho, e estou à disposição da Liderança do
PMDB e do Plenário para ser reconduzido ao Conse-
lho, caso assim julguem importante.

Tenho atendido aos repórteres credenciados
no Congresso Nacional, sempre que procurado. Não
creio que exista, nos Comitês da Câmara e do Sena-
do, um único jornalista que possa alegar ter sido por
mim tratado sem respeito ou sem consideração por
sua pessoa e sua tarefa – por isso, estranho algumas
notas e alguns comentários em torno dos trabalhos
do Conselho de Ética.

Como todos os demais Senadores, tenho rece-
bido dezenas, talvez centenas de mensagens sobre a
futura decisão do Conselho. Muitos a favor, muitos
contra; uns indignados com os Parlamentares envol-
vidos no episódio, outros laudatórios a eles.

Não contei quantas mensagens e quantos argu-
mentos recebi.

Quero, aliás, abordar, explicitamente, uma nota,
publicada na edição de hoje da coluna ”Painel“, da
Folha de S. Paulo, que, entre outras considerações,
afirma: ”no Conselho de Ética, comenta-se que o Se-
nador Nabor Júnior recebeu pelo menos 500 mil argu-
mentos pró-ACM“.

Não sei que outro tipo de argumento poderia es-
tar implicado na citada nota.

Seriam as tão faladas ”pressões“ políticas em
favor ou desfavor dos Parlamentares em julgamento?
Se for isso, meu passado fala por mim: quase quatro
décadas enfrentando o arbítrio, lutando contra a dita-
dura, defendendo incondicionalmente as liberdades.
E quanto a ser aliciado ou receber qualquer tipo de re-
tribuição por votos ou atitudes, nunca pessoa alguma
teve a ousadia de fazer-me esse tipo de proposta in-
decorosa.

Minha vida pessoal, minhas propostas na vida
pública, minhas contas bancárias, minhas declara-
ções de Imposto de Renda, todas são transparentes
e estão à disposição de quem quer apurá-las. Não
temo investigações nem discussões com quem quer
que seja – ao contrário, estou permanentemente à
disposição dos repórteres que desejem esclarecer
qualquer aspecto de qualquer questão.

Só assim, através do contato direto e sincero,
poderemos atender à necessidade de resgatar o di-
reito maior da cidadania: a certeza de poder dirigir
seus destinos e escolher seus representantes com
base em informes e fatos concretos, reais e transpa-
rentes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner
para uma comunicação inadiável.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, re-
cebi da Câmara Municipal de Vereradores de Concór-
dia – Santa Catarina –, uma Moção, proposta pelo
Vereador Rogério Luciano Pacheco, que nos foi en-
caminhada pelo Presidente da Câmara de Vereado-
res daquele Poder Legislativo, Leocir Domingo Zanel-
la, dizendo da preocupação daquela Câmara – o que
também nos deixa atônitos – com o que vem ocorren-
do na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul
com relação à febre aftosa, epidemia esta que recea-
mos ocorra também em Santa Catariana, quiçá no
Brasil.

Diz a Moção:

Considerando que a doença da febre
aftosa está preocupando o mundo, tendo
em vista o surto ocorrido na Inglaterra que
acabou se espalhando para vários países
da Europa;



Considerando que estes países de Pri-
meiro Mundo, com estruturas de controle al-
tamente eficientes, não estão contendo o
surgimento de novos focos da doença, onde
vem ocasionando revolta dos produtores pe-
las perdas de seus rebanhos, mesmo sendo
indenizados pelos seus governos;

Considerando que a Holanda, que
possuiu os melhores plantéis de suínos e de
gado leiteiro do mundo, com o surgimento
de dois focos da febre aftosa optou pela va-
cinação perifocal;

Considerando que o nosso Estado,
responsável por mais de 40% da produção
industrial de suínos, encontra-se cercado
por países com focos de aftosa, onde, na
Argentina, está contabilizado a existência de
mais ou menos 200 focos;

Considerando que os Municípios que
fazem divisa com a Argentina estão na imi-
nência de serem infestados pela aftosa e
que, caso isso ocorra, não existirão recur-
sos para indenizar os produtores atingidos;

Considerando que caso as barreiras
sanitárias não consigam impedir a entrada
do vírus em Santa Catarina, acabaremos
perdendo da mesma forma o status de área
livre sem vacinação e ainda veremos ame-
açado o patrimônio genético do nosso re-
banho;

Considerando que mesmo optando
pela volta da vacinação o Brasil ficaria ainda
num patamar sanitário superior ao da Euro-
pa, já que a vacina seria aplicada sem focos
de doença;

Considerando que a Rússia, que é
hoje o nosso maior comprador de suíno, já
vinha comprando desde o ano passado
quando o Brasil ainda fazia a aplicação da
vacina contra aftosa;

Considerando que, no caso de surgi-
mento de focos da febre aftosa em nosso
Estado, toda a cadeia produtiva será atingi-
da, com prejuízos incalculáveis, com a sus-
pensão inclusive dos abates nas agroindús-
trias;

mociona-se:
A manifestação urgente por parte do

Governador do Estado, Secretário do De-
senvolvimento Rural da Agricultura e Depu-
tados Estaduais de Santa Catarina, para

promover a alteração e posterior regulamen-
tação do Projeto de Lei Complementar do
Fundesa, quanto à possibilidade de garantir
não só a indenização do rebanho mas tam-
bém o valor genético dos animais e os lu-
cros cessantes dos suinicultores e outros
produtores que venham a ser atingidos por
possíveis focos da doença.

Além disso, buscar alternativas para
aumentar a capitalização de recursos para o
Fundo Estadual de Sanidade Animal – Fun-
desa, uma vez que o valor proposto de
R$15 milhões, não será suficiente, caso o
Estado seja atingido pela febre aftosa.

Sala das Sessões, Concórdia – SC.

Sr. Presidente, nobres Pares, são essas as
considerações que faço tendo em vista a preocupa-
ção que atinge não só o Rio Grande do Sul, que já
está com o problema lá encetado, mas também a
nós, catarinenses, em uma economia imponderável,
que certamente será afetada e, conseqüentemente,
causará danos a todo o Território Nacional.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere
como lidas mais algumas considerações que faço a
esse respeito, a fim de que constem dos Anais desta
Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR CASILDO
MALDANER.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB –SC) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tenho, sema-
nalmente, percorrido vários municípios do meu Esta-
do, nesses roteiros, assim como através de inúmeras
correspondências de lideranças políticas, sindicais,
federações, associações de produtores, pecuaristas,
comerciantes e industriais, acentua-se a preocupa-
ção em torno dos prejuízos que a Febre Aftosa está
causando a sociedade como um todo. Doença esta
que preocupa o mundo, tendo em vista, o surto ocor-
rido na Inglaterra que acabou espalhando-se por vá-
rios países da Europa.

Na América do Sul, a Argentina contabiliza 566
focos e o Uruguai já possui 348 focos, segundo infor-
mações oficiais da Organização Internacional de Epi-
zootias – OIE. No Brasil, o Estado do Rio Grande do
Sul já possui dois focos da doença e o governo gaú-
cho diverge em relação às normas do programa de
erradicação da aftosa.

A situação é dramática, pois, mesmo com a utili-
zação da vacina preventiva, podem surgir focos da



doença no rebanho. Cumpre lembrar, que a vacina
não garante 100% de imunidade e só começa a fazer
efeito de 15 a 21 dias após a sua aplicação.

A doença é altamente contagiosa e se dissemi-
na rapidamente no rebanho, atingindo milhares de
animais. Os prejuízos afetam toda a sociedade. Em
caso de contaminação, perdem os produtores que
têm os seus animais abatidos, perdem os frigoríficos
que não dispõe de animais suficientes para atender a
demanda e ficam impedidos de exportar, perdem os
consumidores, que, diante da oferta menor de carne
no mercado correm o risco de pagar mais caro pelo
produto, sem contar que tradicionais feiras, exposições,
leilões e rodeios ficam suspensos ou cancelados.

Como sempre acontece, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a corda arrebenta do lado mais fra-
co, nesse caso o produtor rural. Quem vai pagar os
prejuízos e indenizar esses produtores? Lembro que,
nos países de primeiro mundo, com estruturas de
controle altamente qualificadas, não está-se conse-
guindo conter o surgimento de novos focos da doen-
ça, isso gera revolta dos produtores pelas perdas de
seus rebanhos, mesmo sendo indenizados pelos
seus governos.

Já no Brasil o que está sendo feito? Destaco, in-
clusive, que a Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina criou o Fundo Estadual de Sanidade
Animal – FUNDESA, através da Lei Complementar
nº 204, de 09 de janeiro de 2001, cujos recursos se-
rão utilizados nas ações referentes à indenização
pelo abate sanitário e sacrifício sanitário de animais
suspeitos ou atingidos por febre aftosa e outras doen-
ças infecto-contagiosas contempladas em programas
de controle sanitário do Estado ou em convênios com
a União. O projeto aguarda a regulamentação para
definir o valor da indenização. Em face do quadro
atual, essa normatização deve ser feito em caráter de
urgência, objetivando destinar de imediato, 15 mi-
lhões de reais ao Fundo, avalio como muito pouco,
caso o Estado seja atingido pela febre aftosa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conside-
rando que o Estado de Santa Catarina não possui ne-
nhum foco de aftosa e possui o Status de Área Livre
sem vacinação, cumpre ao Governo Federal, bem
como ao Estadual, uma imediata atitude e medidas
rápidas, em relação às outras áreas da federação,
acionando a comunidade sobre o grave problema so-
cial que se passa, além de elaborar um Programa que
possa garantir a indenização do rebanho, o valor ge-
nético dos animais, os lucros e outros prejuízos que

os produtores venham a ter em decorrência dos focos
da doença e o cancelamento das exportações .

A situação atual, sem um quadro definitivo, exi-
ge que o Governo Federal, aliado aos Governos
Estaduais, produtores, sindicatos, cooperativas, co-
merciantes, industriais unam-se para a elaboração
de um plano estratégico com vistas a minimizar o pro-
blema e assegurar condições mínimas para a produ-
ção da carne nacional. Esse projeto tem de definir os
diversos cenários possíveis e apontar as soluções
para cada um deles. Planejar: eis a palavra chave do
momento, quiçá quando o Brasil ameaça viver uma
escuridão total.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª

será atendido.
Antes de dar início à Ordem do Dia, concedo a

palavra, como Líder do Bloco de Oposição, ao Sena-
dor José Eduardo Dutra.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE . Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, em
nome da Liderança do Bloco de Oposição do Sena-
do Federal, registrar, com muita preocupação e tam-
bém com repúdio, episódio acontecido hoje na cidade
de Salvador, tendo em vista uma ação absolutamente
truculenta da Polícia Militar do Estado da Bahia ao re-
primir uma manifestação de estudantes e de trabalha-
dores naquele Estado.

Sr. Presidente, sabemos que no Estado da Bahia,
em função dos episódios que estão sendo tratados
nesta Casa, tem havido manifestações populares em
diversos setores, sejam elas de apoio e de solidarie-
dade – que devem ocorrer de acordo com a vontade
daqueles que pretendem apoiar e se solidarizar –, se-
jam manifestações outras em favor de uma posição
que o Senado Federal deva tomar em relação a esse
episódio.

Sr. Presidente, é inadmissível que isso ocorra
novamente! A Polícia Militar, inclusive relembrando
outros episódios da História deste País acontecidos
na época da ditadura – e que, felizmente, não mais
aconteciam depois do regime democrático – venham
a se repetir. Refiro-me à ocupação do campus da Uni-
versidade Federal da Bahia, ocasião em que a Polícia
Militar, em uma ação truculenta, deixou um saldo de,
segundo primeiras informações, vinte pessoas feri-
das e quatro presas.

Sr. Presidente, não há nenhuma justificativa
para que a Polícia Militar adote uma posição de re-



pressão a um movimento legítimo, democrático e pre-
visto na nossa Constituição!

Todos os brasileiros têm direito à manifestação,
seja ela em relação a esse episódio, seja em solidarie-
dadeaos acusados, seja na defesa da cassação. Esse
direito tem que ser preservado e garantido pelas auto-
ridades públicas do nosso País em todos os Estados!

Sr. Presidente, acabei de conversar com o Depu-
tado Luís Alberto, do PT da Bahia, que está lá, regis-
trando, inclusive, que o Deputado Walter Pinheiro, Lí-
der do PT, e baiano, voou para Salvador para se infor-
mar, in loco, sobre tais episódios. Mas o que a
Imprensa tem divulgado é uma ação truculenta, ditato-
rial e absurda da Polícia Militar do Estado da Bahia. E
isso tem que merecer o repúdio de todas as consciên-
cias democráticas deste País!

Sr. Presidente, esse o registro que eu gostaria de
fazer.

Muito obrigado.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Waldeck Ornélas, para uma
comunicação, considerando o fato de S. Exª ser repre-
sentante do Estado da Bahia.

Apelo ao Plenário no sentido de que, após a fala
do Senador Waldeck Ornélas, possamos, de imediato,
dar início à Ordem do Dia.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, compreendo perfeitamente a atitude
do Senador José Eduardo Dutra, ao trazer uma mani-
festação em nome de uma sublegenda do PT que não
tem representação nesta Casa, que é o PCdoB.

Nota-se uma tentativa muito clara de tumultuar o
ambiente na Bahia. A manifestação começou por volta
das 9h30min, com cerca de 600 participantes, e se es-
tendeu até às 14h, tranqüilamente, com a proteção da
Polícia Militar do Estado, de conformidade com Nota
Oficial, que a Secretaria de Segurança Pública havia
publicado e divulgado com antecedência, comprome-
tendo-se a dar toda proteção à manifestação, desde
que comunicada do roteiro e desde que não houvesse
transtornos para a vida da cidade.

Insatisfeitos, os manifestantes iniciaram uma
provocação inaceitável à Polícia Militar, que se viu
compelida a reagir. A democracia requer que haja um

comportamento civilizado por parte de todos. O Go-
verno do Estado da Bahia manifestou-se publicamen-
te, assumindo o compromisso de dar proteção às ma-
nifestações. No entanto, isso não dá o direito aos ma-
nifestantes de fazerem o que quiserem, em prejuízo
das demais atividades e da vida da cidade. Perce-
be-se uma clara tentativa de manipulação da opinião
pública e de formar um clima que reflita, inclusive,
aqui nesta Casa.

É por essa razão que estamos vendo que há al-
guns que buscam jogar para a platéia e estabelecer
um comportamento em que as próprias regras da
Constituição não são cumpridas.

Refiro-me, concreta e objetivamente, Sr. Presi-
dente, e aproveito a oportunidade para registrar, em
plenário, o meu protesto à decisão tomada hoje no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a de que o
voto será aberto. A Constituição é clara ao dispor que
qualquer votação que considere a possibilidade de
perda do mandato – art. 55, § 2º – deverá ocorrer me-
diante voto secreto.

Sr. Presidente, não consegui sequer ter a aco-
lhida de um pedido de audiência na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, o que se-
ria um procedimento isento no caso de discussão de
uma matéria constitucional. Então, tudo isso faz par-
te de um mesmo rolo compressor, de que se tenta
utilizar para criar uma situação política e uma situa-
ção de fato. Mas continuarei resistindo a isso e de-
fendendo a verdade e o enquadramento adequado
dos fatos.

Ainda hoje, diante da dificuldade de tipificar o
que efetivamente ocorreu – fala-se em violação de
painel e não em violação de votação; isso, sim, seria
crime; isso, sim, seria problemático –, opta-se pelo
caminho de propugnar por um julgamento político,
porque, nesse caso, o arbítrio é livre.

Faço uma advertência aos Srs. Senadores:
hoje, são os Senadores Antonio Carlos Magalhães e
José Roberto Arruda; amanhã, poderá ser qualquer
um dos presentes, dos participantes desta Casa.
Para isso, basta que a maioria considere que algum
de nós é feio, para que se inicie um processo político,
independentemente de qualquer fundamentação.
Isso não é democrático.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.

São lidos os seguintes:



PARECERES Nº 336, 337 E 338, DE 2001

Sobre o Diversos nº 19, de 1998 (nº
467/98, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Deci-
são nº 444, de 1998, bem como dos res-
pectivos relatório e voto que a acompa-
nham, referente a auditoria realizada no
Departamento Nacional de Produção Mi-
neral – DNPM/AM – 8º Distrito, no período
e 29-7 a 2-8-96 (TC 225.268/96-5)

PARECER Nº 336, DE 2001
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Ernandes Amorim

I – Introdução

I.1 – Histórico

O Presidente do Tribunal de Contas da União –
TCU, mediante o aviso nº 467-SGS-TCU, de 27 de ju-
lho de 1998, encaminhou a este Senado Federal có-
pia da Decisão nº 444/98, adotada pelo Plenário da-
quela Instituição, referente à Auditoria Operacional
realizada no Departamento Nacional da Produção Mi-
neral – 8ª Distrito (AM).

O envio foi motivado pela determinação constan-
te do item 8.3.3 da referida Decisão, com objetivo de
acentuar “que a inexistência de lei de regulamentação
do art. 231, § 3º da CF, que trata das atividades de
pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indí-
genas, vem impedindo a regularização de empre-
endimentos minerários nessas áreas e a ação fiscali-
zadora do Departamento Nacional da Produção Mine-
ral nas referidas áreas, resultando em desconheci-
mento pela União da possível extração de minérios em
terras indígenas, bem como da situação dos impactos
ambientais ali causados”.

O Aviso em comento foi recebido neste Senado
Federal em 28 de julho de 1998, onde foi protocolado
como Diversos nº19, de 1998 e encaminhado a esta
Comissão de Assuntos Sociais –CAS, em 3 de agosto
de 1998.

Ressalte-se que a Auditoria foi concluída pela
equipe técnica (SECEX/AM) em 28 de maio de 1997.

Foram constatadas na Auditoria graves deficiên-
cias na atuação do Departamento Nacional da Produ-
ção Mineral – DNPM (8º Distrito/AM), capazes de com-
prometer o exercício das relevantes atribuições legais
dessa Autarquia e, conseqüentemente, o exercício

das competências constitucionais conferidas à União
na área da pesquisa e lavra de minérios.

Os principais problemas detectados pela Audito-
ria foram os seguintes:

1. excessiva demora na expedição pelo DNPM
dos alvarás de pesquisa requeridos (entre 3 e 5 anos
após a protocolização dos requerimentos);

2. graves deficiências de recursos humanos e fi-
nanceiros e ausência de equipamentos e meios de
transporte adequados à Região Amazônica;

3. ação fiscalizadora deficiente, em todas as fa-
ses da mineração;

4. atividades clandestinas na lavra de minérios, o
que propicia sonegação fiscal e falta de responsabili-
zação pelas áreas degradadas;

5. ausência de adequada integração
(DNPM-Prefeituras Municipais-Órgãos Ambientais) na
gestão da extração de minérios Classe II (para empre-
go imediato na construção civil);

6. desconhecimento do verdadeiro potencial mi-
neiro do Estado, em virtude da falta de pesquisa, agra-
vada pelas naturais dificuldades de acesso ao interior
da Amazônia, grandes extensões de reservas indíge-
nas e ecológicas.

7. Foi conferida especial atenção ao “Projeto Pi-
tinga”, um dos principais projetos minerários do Esta-
do, voltado à exploração de Cassiterita (Estanho), de-
senvolvido pela Mineração Taboca S/A, onde foram
constatadas:

– significativa degradação ambiental sem o ne-
cessário desenvolvimento de ações de recuperação
das áreas, conforme projeto apresentado pela empre-
sa e aprovado pelos órgãos competentes;

– ocorrência de lavra e deposição de materiais
radioativos “a céu aberto”, fato que estaria sendo mo-
nitorado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEM, em função do efeito da radiação do minério so-
bre as pessoas e o meio ambiente.

Em 28 de setembro de 1998 fomos designados
pelo Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
para relatar a matéria. Após análise preliminar do pro-
cessado, registramos a necessidade de informações
adicionais, por nós solicitadas ao Ministro das Minas e
Energia e ao Ministro do Meio Ambiente, mediante os
Requerimentos nºs 609 e 610, de 1998. A resposta do
Departamento Nacional da Produção Mineral veio por
meio do Oficio nº 02/99-DIRE-DIROP, de 1º de feve-
reiro de 1999, anexado ao presente processado.



1.2. Análise da matéria
O trabalho do TCU toma público a situação de

penúria do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral, Instituição responsável pelo gerenciamento de
um setor estratégico para o desenvolvimento só-
cio-econômico do País: a pesquisa e a lavra de minéri-
os.

As informações prestadas por diversos outros
Distritos do DNPM, em resposta ao Requerimento de
nossa autoria, confirmam a impressão de que as defi-
ciências de atuação constatadas no 8º Distrito – Ama-
zonas são generalizadas.

Os fatos expostos na Auditoria merecem uma
atenção especial deste Congresso Nacional e indica
a premente necessidade de avaliação criteriosa da
gestão dos recursos minerais pelo Poder Público, na
busca de soluções para os graves problemas apon-
tados.

As riquezas minerais do País, em face da sua
elevada importância como suporte ao desenvolvi-
mento sócio-econômico, não podem ser gerenciadas
da forma negligente como vem sendo feita pelo Poder
Público. Lavras predatórias – inclusive as legalizadas
– e degradação ambiental são as atuais característi-
cas do setor.

Reputamos incalculáveis os prejuízos econômi-
cos e ambientais que o País sofre pela depredação
de seus recursos minerais, assim como pela falta de
ação pública consistente para avaliar as reais poten-
cialidades e promover um aproveitamento mais racio-
nal desses recursos.

Diante desse quadro, parece inteiramente des-
propositados os questionamentos feitos pelo DNPM
relativamente às disposições constitucionais que tra-
tam da pesquisa e lavra de minérios em áreas indíge-
nas, conforme exposto no Relatório de Atividades do
8º Distrito (AM), abaixo transcritas (sic):

“A posição do DNPM, é que houve um
exagero dos constituintes ao onerar o Con-
gresso Nacional com encargos próprios das
autarquias do executivo.”

“A proposta do DNPM é retirar da
Constituição, através de Emenda, a compe-
tência do Congresso Nacional a autorização
para pesquisa e lavra em terras indígenas –
esse seria um mecanismo de simplificação
do processo, tendo em vista que as autar-
quias do Poder Executivo são mais ágeis e
possuem as condições próprias para análise
e deliberação sobre tais questões.”

A realidade demonstrada pelo trabalho do Tri-
bunal de Contas da União desmentem inteiramente
essas afirmativas e apontam para o acerto da deci-
são do Constituinte relativamente a essa matéria. A
ineficácia e as graves deficiências da atuação do
Departamento Nacional da Produção Mineral apon-
tadas na Auditoria desencorajam qualquer iniciativa
no sentido de se atribuir a essa Instituição a compe-
tência para gerenciar a atividade mineral em áreas
indígenas. Essa providência, sem dúvida, poderia
colocar em risco a integridade ecológica e cultural
das comunidades indígenas.

Relativamente à falta de regulamentação da mi-
neração em áreas indígenas, cuja efetivação depen-
de de autorização do Congresso Nacional (art. 231,
§ 3º da Constituição Federal), embora impeditiva de
regularização pelo DNPM de empreendimentos mi-
nerários nessas áreas, não cremos que prejudique a
ação fiscalizadora daquela Autarquia, de forma a evi-
tar lavras clandestinas e ações de garimpeiros. A
competência dessa Instituição nessas áreas sofre
restrição apenas no que toca à legalização da ativida-
de mineira, mas não no que se refere à fiscalização.

Não obstante, reconhecemos que o País pode
estar perdendo oportunidades de utilização de recur-
sos minerais estratégicos e economicamente impor-
tantes existentes nessas áreas, capazes de contri-
buir, inclusive, para a melhoria das condições de vida
das populações indígenas.

Ao que tudo indica, ainda não foi alcançado o
necessário consenso no Congresso Nacional para a
regulamentação da matéria, talvez pela consciência
de que a atual forma de gerenciamento do setor mine-
rário pelo Poder Público não esteja alcançando os re-
sultados esperados. De fato, tramitam no Congresso
Nacional vários Projetos de Lei que objetivam a regu-
lamentação da mineração em áreas indígenas, ne-
nhum deles obtendo, até o momento, aprovação final.
Dentre estes destacamos:

– Projeto de Lei do Senado nº 110, de 1989 (PL.
Nº 04.916, na Câmara dos Deputados), de autoria do
Senador Severo Gomes;

– Projeto de Lei nº 3.061, de 1992 (da Câmara
dos Deputados), de autoria do Deputado Tuga Ange-
rami e outros;

– Projeto de Lei do Senado nº 121, de 1995 (PL.
nº 1.610, de 1996, na Câmara dos Deputados), de au-
toria do Senador Romero Jucá.

Entretanto, em vista da gravidade dos fatos rela-
tados pelo TCU na Auditoria, entendemos que a aná-
lise não deva restringir-se exclusivamente à questão



da falta de regulamentação da pesquisa e lavra de mi-
nérios nas áreas indígenas. Ao contrário, julgamos
conveniente que a análise seja ampliada, de forma a
contemplar:

– as deficiências de fiscalização em todas as fa-
ses da atividade de mineração;

– a falta de ação mais efetiva do Poder Executi-
vo na criação e regularização de áreas garimpeiras,
assim como no apoio à organização dos garimpeiros,
conforme definido na Constituição Federal;

– a ausência de programas governamentais
para ampliar o conhecimento e diagnosticar as reais
potencialidade minerais do País;

– as deficiências no gerenciamento do setor
pelo Poder Público; e

– a melhor definição das competências relati-
vas à proteção ambiental.

Dessa forma, entendemos conveniente envol-
ver na análise outras Comissões do Senado Federal
com competência regimental nos temas destacados,
dentre as quais: a) Comissão de Fiscalização e Con-
trole; b) Comissão de Infra-Estrutura; c) Comissão de
Assuntos Econômicos.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos por que a Comis-
são de Assuntos Sociais tome conhecimento da ma-
téria e delibere:

1 – pelo encaminhamento de cópia de inteiro
teor deste processado às Comissões de Fiscalização
e Controle, de Infra-Estrutura e de Assuntos Econô-
micos, sugerindo a realização conjunta de audiências
públicas para aprofundar a discussão e ampliar o co-
nhecimento desta Casa sobre o setor mineral brasi-
leiro;

2 – pelo apoio aos projetos de regulamentação
da pesquisa e lavra de minérios em áreas indígenas
que contemplem, pelo menos:

a) sistemática especial para a autorização de
pesquisa e concessão de lavras, em vista da necessi-
dade de cuidados ecológicos e culturais mais rigoro-
sos, cujo gerenciamento deverá ser atribuído a diver-
sos organismos do Poder Público Federal (DNPM,
Ibama, Funai, Ministério Público da União) e autoriza-
ção pelo Congresso Nacional;

b) obrigatoriedade de prévia realização, pelo
Poder Público, de pesquisa mineral visando caracteri-
zar as reais potencialidades mineiras da reserva, com
posterior licitação das áreas, com critérios de julga-
mento das propostas que levem em conta, em ordem
de prioridade:

– a proteção ao meio ambiente;
– a proteção das comunidades indígenas;
– os aspectos técnicos do projeto apresentado;
– a adequação da forma de aproveitamento

econômico dos eventuais jazimentos;
c) limitação da pesquisa e lavra à minerais de

significativo valor econômico ou estratégico para o
País;

3 – pela proposição ao Plenário do Senado Fe-
deral de determinação ao Departamento Nacional da
Produção Mineral para que:

a) se abstenha de protocolizar requerimentos
de pesquisa em áreas de reservas indígenas até que
a matéria seja disciplinada pelo Congresso Nacional;

b) indefira de plano todos os requerimentos de
pesquisa incidentes sobre essas áreas, protocoliza-
dos a partir da promulgação da atual Constituição Fe-
deral;

c) apresente quadro demonstrativo dos requeri-
mentos e das pesquisas nessas áreas autorizadas
anteriormente à vigência da atual Constituição, com
proposta de solução dessas pendências.

4 – pela promoção de esforços no sentido de
que a decisão proposta no item 3 deste Parecer seja
tomada em conjunto com as Comissões de Infra
Estrutura, Fiscalização e Controle e de Assuntos Eco-
nômicos deste Senado Federal.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Ernandes Amorim, Rela-
tor – Luzia Toledo, Eduardo Siqueira Campos, Ma-
ria do Carmo Alves, Djalma Bessa, Mozarildo Ca-
valcanti, Moreira Mendes, Tião Viana, Juvêncio da
Fonseca, Marina Silva Emilia Fernandes(Sem
Voto), Heloisa Helena, Sebastiao Rocha, Pedro Si-
mon, Ântero Paes de Barros, Geraldo Althoff, Ro-
mero Jucá – Geraldo Cândido.

PARECER Nº 337,DE 2001
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)

Relator: Senador Roberto Saturnino

I – Introdução

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão o Aviso no 467-SGS-TCU,

de 27 de julho de 1998, mediante o qual o Tribunal de
Contas da União – TCU encaminha a este Senado
Federal cópia da Decisão nº 444/98, adotada pelo
Plenário daquela Instituição, referente à Auditoria
Operacional realizada no Departamento Nacional da
Produção Mineral – 8º Distrito (AM).



O envio foi motivado pela determinação cons-
tante do item 8.3.3 da referida Decisão, com objetivo
de acentuar “que a inexistência de Lei de Regulamen-
tação do art. 231, § 3º da CF, que trata das atividades
de pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras in-
dígenas, vem impedindo a regularização de empre-
endimentos minerários nessas áreas e a ação fiscali-
zadora do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral nas referidas áreas, resultando em desconheci-
mento pela União da possível extração de minérios
em terras indígenas, bem como da situação dos im-
pactos ambientais ali causados ”.

O Aviso em comento foi recebido neste Senado
Federal em 28 de julho de 1998, onde foi protocolado
como Diversos nº19, de 1998 e encaminhado à Co-
missão de Assuntos Sociais – CAS, em 03 de agosto
de 1998.

Não obstante, a Comissão de Assuntos Sociais,
diante da gravidade dos fatos relatados na Auditoria,
entendeu que a análise dessa não deveria restrin-
gir-se somente a falta de regulamentação da pesqui-
sa e lavra de minérios em terras indígenas, mas que
deveria ser ampliada para contemplar:

– as deficiências de fiscalização em todas as fa-
ses da atividade de mineração;

– a falta de ação mais efetiva do Poder Executi-
vo na criação e regularização de áreas garimpeiras,
assim como no apoio à organização dos garimpeiros,
conforme definido na Constituição Federal;

– a ausência de programas governamentais
para ampliar o conhecimento e diagnosticar as reais
potencialidades minerais do País;

– as deficiências no gerenciamento do setor
pelo Poder Público; e

– a melhor definição das competências relativas
à proteção ambiental.

Por esse motivo, foi o processado, em cópia,
enviado a esta Comissão de Serviços de infra-estru-
tura – CI, em 14 de outubro de 1999, tendo em vista
que as matérias relacionadas com minas e recursos
geológicos incluem-se, de fato, nas competências re-
gimentais desta CI.

Ressalte-se, por oportuno, que a Auditoria foi
concluída pela equipe técnica do TCU (SECEX/AM)
em 28 de maio de 1997 e refere-se ao período de
1992 a 1996. Teve por objeto verificar a eficiência e
eficácia da fiscalização realizada pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral – 8º Distrito/AM no
cumprimento de sua missão, no que pertine à fiscali-
zação da pesquisa, da lavra, do beneficiamento e da
comercialização dos produtos minerais, bem como o
controle ambiental das áreas onde se desenvolvem
tais atividades.

Em 28 de outubro de 1998 fomos designados
para relatar a matéria, fato que motivou a apresenta-
ção deste Parecer.

I.2. Análise da matéria
Competências
O art. 176 da Constituição Federal estabelece

que:

“Art. 176. As jazidas, em lavra ou não,
e demais recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica constituem proprieda-
de distinta da do solo, para efeito de explo-
ração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a pro-
priedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos
minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o caput deste artigo somente
poderão ser efetuados mediante autorização
ou concessão da União, no interesse nacio-
nal, por brasileiros ou empresa constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede
e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condiçôes específicas quan-
do essas atividades se desenvolverem em
faixa de fronteira ou terras indígenas.

.............................................................”

Esse tratamento conferido pelo Constituinte
aos recursos minerais decorre do reconhecimento
do caráter estratégico desse setor para o desenvol-
vimento sócio-econômico do País.

Ao Departamento Nacional da Produção, Autar-
quia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, foi
atribuída a competência para gerenciar todos os as-
suntos relacionados com os recursos minerais, con-
forme disposto na Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994,
in verbis :

“Art. 3º A autarquia DNPM terá como
finalidade promover o planejamento e o fo-
mento da exploração e do aproveitamento
dos recursos minerais, e superintender as
pesquisas geológicas, minerais e de tecno-
logia mineral, bem como assegurar, contro-
lar e fiscalizar o exercício das atividades de
mineração em todo o território nacional, na
forma do que dispõe o Código de Minera-
ção, o Código de Águas Minerais, os res-
pectivos regulamentos e a legislação que os
complementa,...”

Como se pode concluir, são amplas e relevan-
tes as competências legais conferidas ao Departa-
mento Nacional da Produção Mineral – DNPM, alça-



do à condição de responsável pela condução de um
setor de fundamental importância para o País. Isto
porque, como é desde longo tempo mundialmente re-
conhecido, as riquezas minerais de um país exercem
papel estratégico como suporte ao seu desenvolvi-
mento socioeconômico.

Por isso mesmo, o aproveitamento dessas ri-
quezas tem merecido no mundo inteiro uma atenção
especial dos governantes, só sendo permitido, na
maioria dos casos, quando visam a atender aos inte-
resses nacionais. De fato, constituem esses recursos
naturais o primeiro elo de uma cadeia de empreendi-
mentos geradores de riquezas e empregos, consis-
tentes nas indústrias de beneficiamento e transforma-
ção dos bens minerais, e na sua posterior utilização
como matéria-prima na produção de bens industriais.

Desempenho do DNPM
A auditoria constatou graves deficiências na

atuação do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral – DNPM (8º Distrito/AM), capazes de compro-
meter o exercício das relevantes atribuições legais
dessa Autarquia e, conseqüentemente, o exercício
das competências constitucionais conferidas à União
na área da pesquisa e lavra de minérios.

Os principais problemas detectados pela Audi-
toria foram os seguintes:

1 – ineficiência administrativa e operacional,
que se expressa, por exemplo, na excessiva demora
na expedição pelo DNPM dos alvarás de pesquisa re-
queridos (entre 3 e 5 anos após a protocolização dos
requerimentos);

2 – graves deficiências de recursos humanos e
financeiros e ausência de equipamentos e meios de
transporte adequados à região amazônica;

3 – ação fiscalizadora deficiente, em todas as
fases da mineração, o que propicia, entre outros ma-
lefícios, a existência de atividades clandestinas na la-
vra de minérios, a sonegação fiscal e a falta de res-
ponsabilização pela recuperação de áreas degrada-
das;

4 – ausência de adequada integração (DNPM –
Prefeituras Municipais – Órgãos Ambientais) na ges-
tão da extração de minérios Classe II (para emprego
imediato na construção civil);

5 – desconhecimento do verdadeiro potencial
mineral do Estado, em virtude da falta de pesquisa,
agravada pelas naturais dificuldades de acesso ao in-
terior da Amazônia, grandes extensões de reservas
indígenas e ecológicas.

Embora o levantamento tenha ficado restrito ao
Estado do Amazonas, as informações prestadas por
diversos outros Distritos do DNPM, em resposta à
consulta da equipe técnica do TCU, confirmam a im-
pressão de que as deficiências de atuação constata-
das no 8º Distrito – Amazonas são generalizadas.

A ineficiência do DNPM, segundo noticia a Audi-
toria do TCU, decorre de uma série de fatores, dentre
os quais exsurgem profundas deficiências de recur-
sos materiais, humanos e financeiros.

A situação de penúria da Autarquia parece ter
sido bem resumida pelo seu Diretor-Geral no Ofício nº
021/99-Dire-Dirop, de 1º de fevereiro de 1999, endere-
çado ao Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério das Minas e Energia, quando afirma:

“2 – Quanto às recomendações feitas ao
DNPM/Sede, pela Decisão nº 444/98-TCU-Plenário,
de 22-7-98, podemos afirmar que:

a) A Diretoria de Operações – DIROP,
que coordena a fiscalização em todos os
Distritos do DNPM, tem à sua disposição um
orçamento insignificante para repassar aos
Distritos para essa finalidade e ao mesmo
tempo equipá-los. Diante da escassez de re-
cursos foi priorizado o atendimento das
questões emergenciais, como o atendimen-
to de denúncias de lavras clandestinas, áre-
as em conflitos nas atividades de mineração,
atendimento a determinações da justiça e a
fiscalização das lavras regularizadas junto ao
DNPM. Foi proposta a ampliação do orça-
mento para o exercício de 1999, com uma
real exposição de motivos, objetivando aten-
der à fiscalização com o pessoal técnico dis-
ponível e adquirir equipamentos necessários,
mas os recursos propostos foram cortados,
inicialmente na S.O.F. e posteriormente no
Planejamento, em decorrência do ajuste fis-
cal do Governo, reduzindo aos níveis de
1998; ou seja, reduzindo o orçamento em
70%. Diante dos recursos disponíveis, o ór-
gão tem realizado o que é possível, não só
em relação ao 8º Distrito, mas a todas as ou-
tras Unidades;" (grifos acrescidos)

Os Recursos com que conta o DNPM
O DNPM, segundo o relatório do TCU, está in-

teiramente desaparelhado e, até mesmo, desprepa-
rado para exercer as suas funções. Transparece em
vários pontos do Relatório do TCU a constatação ou
alegação de que os recursos (materiais, humanos e
financeiros) que estão sendo destinados ao DNPM
são insuficientes para suportar o pleno exercício das
competências que lhe foram atribuídas.

Por esse motivo, procuramos levantar e analisar
os recursos orçamentários destinados ao DNPM nos
últimos exercícios, os quais estão demonstrados no
quadro abaixo:



Sem pretender emitir juízo sobre a qualidade
dos gastos da Instituição, o que se observa é que,
aparentemente, os recursos alocados para o DNPM
não são condizentes com a magnitude e importância
das atribuições que foram conferidas ao Órgão. Nes-
se sentido, parece não ser outro o entendimento do
Ministro-Relator da Auditoria no âmbito do Tribunal
de Contas da União, ao afirmar que:

“Com efeito, a vontade e a determina-
ção dos responsáveis pelo DNPM são indis-
pensáveis para que tais providências sejam
implementadas. Porém, não são suficientes
– eis que as determinações propostas so-
mente serão viáveis se aqueles responsá-
veis contarem com recursos orçamentários,
com pessoal habilitado e em número sufici-
ente, e com decidido apoio político por parte
das superiores entidades federais, no Exe-
cutivo e no Legislativo. É o velho adágio mi-
litar: ”Quem dá a missão, dá os meios."

Coerente com esse entendimento, o Tribunal
fez diversas determinações ao DNPM, dentre as qua-
is se incluem a de que o Órgão promova esforços vi-
sando à aquisição de equipamentos e instrumentais
absolutamente necessários ao desenvolvimento de
suas atividades e à modernização de sua sistemática
de trabalho. Ressalta, também, a determinação no
sentido de que o DNPM gestione a recomposição e a
ampliação do seu quadro de servidores. Como essas
providências não dependem Órgão, o TCU deu co-
nhecimento do Relatório e de suas determinações
também ao Ministro das Minas e Energia.

1.3. Conclusões
Com base nas informações e dados levantados

pelo TCU e analisados neste Parecer, conclui-se que:

1 – o DNPM não está cumprindo, de forma sa-
tisfatória, as competências legais que lhe foram atri-
buídas;

2 – não está, também, o DNPM adequadamente
estruturado, nem conta com os recursos necessários
ao cumprimento de sua missão institucional;

3 – a penúria do DNPM, que reflete o descaso
das nossas autoridades governamentais com a regu-
lação, o fomento, a pesquisa, o desenvolvimento tec-
nológico e a fiscalização dos recursos minerais do
País, está comprometendo seriamente o gerencia-
mento dos recursos minerais, competência constitu-
cional da União;

4 – considerando o enorme potencial do nosso
subsolo e a elevada importância dos recursos mine-
rais como suporte ao desenvolvimento sócio-econô-
mico, é incompreensível e injustificável a forma negli-
gente de gerenciamento desse Setor.

O resultado não poderia ser outro: lavras pre-
datórias – inclusive as legalizadas – e degradação
ambiental; desconhecimento das reais potencialida-
des minerais do País e atraso tecnológico, entre ou-
tros malefícios.

Reputamos incalculáveis os prejuízos econômi-
cos e ambientais que o País sofre pela depredação
de seus recursos minerais, assim como pela falta de
ação pública consistente para promover o aproveita-
mento racional desses.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos por que a Comis-
são de Serviços de Infra-Estrutura tome conhecimen-
to da matéria e delibere:

1 – pela realização de Audiência Pública com o
Ministro das Minas e Energia e demais autoridades



competentes para, a partir dos dados levantados e re-
latados pelo Tribunal de Contas da União, analisar e
discutir o gerenciamento do setor mineral brasileiro;

2 – que a Audiência Pública proposta seja, se
possível, realizadas em conjunto com as Comissões
de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos do
Senado Federal;

3 – pelo apoio às propostas aprovadas pela Co-
missão de Assuntos Sociais sobre esta mesma maté-
ria, relativamente à regulamentação da pesquisa e la-
vra de minérios em áreas indígenas.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. –Arlin-
do Porto, Presidente – Roberto Saturnino, Relator –
Paulo Souto – Mozarildo Cavalcanti – Jonas Pi-
nheiro – Osmar Dias – Geraldo Cândido – Gerson
Camata – Antônio Carlos Valadares – José Agripi-
no – José Eduardo Dutra – Roberto Requião – Gil-
vam Borges.

PARECER Nº 338, DE 2001
(Da Comissão de Fiscalização e Controle)

Relator: Senador Geraldo Althoff

I – Introdução

1.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº467-SGS-TCU, de 27 de julho de 1998,
mediante o qual o Tribunal de Contas da União– TCU
encaminha ao SENADO FEDERAL cópia da Decisão
nº444/98, adotada pelo Plenário daquela Instituição,
referente à Auditoria Operacional realizada no Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral – 8º Distrito
(AM).

O envio foi motivado pela determinação cons-
tante do item 8.3.3 da referida Decisão, com objetivo
de acentuar ”que a inexistência de lei de regulamen-
tação do art.231, §3º da CF que trata das atividades
de pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras in-
dígenas, vem impedindo a regularização de empre-
endimentos minerários nessas áreas e a ação fiscali-
zadora do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral nas referidas áreas, resultando em desconheci-
mento pela União da possível extração de minérios
em terras indígenas, bem como da situação dos im-
pactos ambientais ali causados ”.

O Aviso em comento foi recebido neste Senado
Federal em 28 de julho de 1998, onde foi protocolado
como Diversos nº19, de 1998, e encaminhado à Co-
missão de Assuntos Sociais – CAS, em 3 de agosto
de 1998.

Não obstante, a Comissão de Assuntos Sociais,
diante da gravidade dos fatos relatados na Auditoria,
entendeu que a análise dessa não deveria restrin-
gir-se somente à falta de regulamentação da pesqui-
sa e lavra de minérios em terras indígenas, mas que
deveria ser ampliada para contemplar:

– as deficiências de fiscalização em todas as fa-
ses da atividade de mineração;

– a falta de ação mais efetiva do Poder Executi-
vo na criação e regularização de áreas garimpeiras,
assim como no apoio à organização dos garimpeiros,
conforme definido na Constituição Federal;

– a ausência de programas governamentais
para ampliar o conhecimento e diagnosticar as reais
potencialidades minerais do País;

– as deficiências no gerenciamento do setor
pelo Poder Público; e

– a melhor definição das competências relativas
à proteção ambiental.

Por esse motivo, foi o processado, em cópia,
enviado a esta Comissão de Fiscalização e Controle
– CFC, em 15 de outubro de 1999, tendo em vista que
a competência dessa Comissão para fiscalizar e con-
trolar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
Administração Indireta. Com efeito, a competência
desta Comissão abrange a avaliação da eficácia, efi-
ciência e economicidade dos projetos e programas de
governo no plano nacional, no regional e no setorial
de desenvolvimento (art.102-A, caput e inciso 1, do
Regimento Interno do Senado Federal).

Ressalte-se, não obstante, que a Auditoria foi
concluída pela equipe técnica do TCU (SECEX/AM)
em 28 de maio de 1997, e refere-se ao período de
1992 a 1996. Teve por objeto verificar a eficiência e
eficácia da fiscalização realizada pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral – 8º Distrito/AM no
cumprimento de sua missão, no que pertine à fiscali-
zação da pesquisa, da lavra, do beneficiamento e da
comercialização dos produtos minerais, bem como o
controle ambiental das áreas onde se desenvolvem
tais atividades.

Em 25 de novembro de 1999, fomos designados
para relatar a matéria, fato que motivou a apresenta-
ção deste Parecer.

I.2. Análise da Matéria
Considerações Preliminares
A Auditoria em comento relaciona-se a tema de

grande interesse para essa Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle por discorrer sobre o desempenho da
Administração Pública Federal em setor da mais alta



relevância para o País: a gestão dos recursos minera-
is. Dessa forma, é inaceitável a excessiva demora na
análise da matéria, o que sem dúvida prejudica – ou
até mesmo inviabiliza – as contribuições do Congres-
so Nacional para a solução dos graves problemas de-
tectados. Para que se tenha melhor compreensão, re-
sume-se a seguir o cronograma de tramitação da Au-
ditoria:

– período a que se refere: 1992 a 1996;
– conclusão dos trabalhos pela equipe técnica

do TCU: 26-5-1997;

– decisão do Plenário do TCU: 22-7-1998;
– recebimento do Aviso nº 467-SGS-TCU pelo

Senado Federal: 29-7-1998;
– encaminhamento da matéria à CFC: 15-10-1999.
Esse fato, por si só, revela a precariedade e ine-

ficácia do atual sistema de controle externo, cuja titu-
laridade foi atribuída pela Constituição Federal ao
Congresso Nacional. Afigura-se, assim, impostergá-
vel a necessidade de reexame dos atuais procedi-
mentos usados para a fiscalização e o controle das
ações governamentais e para a avaliação dos resul-
tados atingidos, com o objetivo de conferir maior efi-
cácia a esta importante área de atuação parlamentar.

Competências
O art. 176 da Constituição Federal estabelece

que:
“Art. 176. As jazidas, em lavra ou não,

e demais recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica constituem proprieda-
de distinta da do solo, para efeito de explo-
ração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a pro-
priedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos
minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o caput deste artigo somen-
te poderão ser efetuados mediante autoriza-
ção ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa consti-
tuída sob as leis brasileiras e que tenha sua
sede e administração no País, na forma da
lei, que estabelecerá as condições específi-
cas quando essas atividades se desenvol-
verem em faixa de fronteira ou terras indí-
genas.

.............................................................”

Esse tratamento conferido pelo Constituinte
aos recursos minerais decorre do reconhecimento

do caráter estratégico desse setor para o desenvol-
vimento sócioeconômico do País.

Ao Departamento Nacional da Produção, Autar-
quia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, foi
atribuída a competência para gerenciar todos os as-
suntos relacionados com os recursos minerais, con-
forme disposto na Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994,
in verbis :

“Art. 3º A autarquia DNPM terá como
finalidade promover o planejamento e o fo-
mento da exploração e do aproveitamento
dos recursos minerais, e superintender as
pesquisas geológicas, minerais e de tecno-
logia mineral, bem como assegurar, contro-
lar e fiscalizar o exercício das atividades de
mineração em todo o território nacional, na
forma do que dispõe o Código de Minera-
ção, o Código de Águas Minerais, os res-
pectivos regulamentos e a legislação que os
complementa, ...”

Verifica-se que ao Departamento Nacional da
Produção Mineral – DNPM compete atuar e controlar
um setor de fundamental importância para o País.
Importa, assim, que se averigúe sistematicamente o
desempenho institucional e operacional dessa Insti-
tuição, com vistas a prevenir eventuais prejuízos de-
correntes de uma inadequada exploração das rique-
zas minerais do Pais.

Desempenho do DNPM
A auditoria constatou graves deficiências na

atuação do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral – DNPM (8º Distrito/AM), capazes de compro-
meter o exercício das relevantes atribuições legais
dessa Autarquia e, conseqüentemente, o exercício
das competências constitucionais conferidas à União
na área da pesquisa e lavra de minérios.

Os principais problemas detectados pela Audi-
toria foram os seguintes:

1. ineficiência administrativa e operacional, que
se expressa, por exemplo, na excessiva demora na
expedição pelo DNPM dos alvarás de pesquisa re-
queridos (entre 3 e 5 anos após a protocolização dos
requerimentos);

2. graves deficiências de recursos humanos e fi-
nanceiros e ausência de equipamentos e meios de
transporte adequados à Região Amazônica;

3. ação fiscalizadora deficiente, em todas as fa-
ses da mineração, o que propicia, entre outros malefí-
cios, a existência de atividades clandestinas na lavra
de minérios, a lavra predatória nas áreas legalizadas,



a sonegação fiscal e a falta de responsabilização pela
recuperação de áreas degradadas;

4. ausência de adequada integração (DNPM-Pre-
feituras Municipais Órgãos Ambientais) na gestão da
extração de minérios Classe II (para emprego imedia-
to na construção civil);

5. desconhecimento do verdadeiro potencial mi-
neral do Estado, em virtude da falta de pesquisa,
agravada pelas naturais dificuldades de acesso ao in-
terior da Amazônia, grandes extensões de reservas
indígenas e ecológicas.

Embora o levantamento tenha ficado restrito ao
Estado do Amazonas, as informações prestadas por
diversos outros Distritos do DNPM, em resposta à
consulta da equipe técnica do TCU, confirmam a im-
pressão de que as deficiências de atuação constata-
das no 8º Distrito – Amazonas são generalizadas.

No seu conjunto, as deficiências constatadas
são sintomáticas de um processo restritivo de desem-
penho da Autarquia, caracterizado pela quase total
ausência de controle governamental sobre a pesqui-
sa e a lavra de bens minerais.

A ineficiência do DNPM, segundo notícia a Audi-
toria do TCU, decorre de uma série de fatores, dentre
os quais exsurgem profundas deficiências de recur-
sos materiais, humanos e financeiros. Essas deficiên-
cias, na prática, impossibilitam o regular exercício das
atribuições da Instituição, conforme admitem os pró-
prios Diretores: ”Diante dos recursos disponíveis, o
órgão tem realizado o que é possível, não só em rela-
cão ao 8º Distrito, mas a todas as outras Unidades".
(grifos acrescidos)

Diante da importância do setor mineral para o
desenvolvimento do País, trata-se de uma situação
inaceitável e que está a exigir uma solução imediata,
sob pena de vir a acarretar sérios prejuízos ao País,
que sentir-se-ão no médio e longo prazo. Importante
ressaltar-se que, além da lavra clandestina e predató-
ria de minérios, essa falta de controle pode acarretar,
ainda, sérios prejuízos ao meio ambiente.

Coerente com esse entendimento, o Tribunal
fez diversas determinações ao DNPM, dentre as qua-
is se incluem a de que o Órgão promova esforços vi-
sando à aquisição de equipamentos e instrumentais
absolutamente necessários ao desenvolvimento de
suas atividades e à modernização de sua sistemática
de trabalho. Ressalta, também, a determinação no
sentido de que o DNPM gestione a recomposição e a
ampliação do seu quadro de servidores. Como essas
providências não dependem do Órgão, o TCU deu
conhecimento do Relatório e de suas determinações
também ao Ministro das Minas e Energia.

I.3. Conclusões
Com base nas informações e dados levantados

pelo TCU e analisados neste Parecer, conclui-se que:
1) o DNPM não está cumprindo, de forma satisfa-

tória, as competências legais que lhe foram atribuídas;
2) não está, também, o DNPM adequadamente

estruturado, nem conta com os recursos necessários
ao cumprimento de sua missão institucional;

3) em síntese, o trabalho comprova uma situa-
ção de verdadeiro descontrole governamental sobre
a pesquisa e a lavra de minérios, com todos os prejuí-
zos para a economia e para o meio ambiente daí de-
correntes.

O resultado não poderia ser outro: lavras pre-
datórias – inclusive as legalizadas – e degradação
ambiental; desconhecimento das reais potencialida-
des minerais do País e atraso tecnológico, entre ou-
tros malefícios.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos por que a Comis-
são de Fiscalização e Controle tome conhecimento
da matéria e delibere:

1) pela realização de Audiência Pública com o
Ministro das Minas e Energia e demais autoridades
competentes para, a partir dos dados levantados e re-
latados pelo Tribunal de Contas da União, analisar e
discutir o gerenciamento do setor mineral brasileiro;

2) que a Audiência Pública proposta seja, se
possível, realizada em conjunto com as Comissões
de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos do
Senado Federal; e

3) pelo encaminhamento de Ofício ao Tribunal
de Contas da União, solicitando informações quanto
ao atendimento, pelo DNPM e Ministério das Minas e
Energia das determinações daquela Corte e das pro-
vidências adotadas.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. – Sena-
dor Ney Suassuna, Presidente – Geraldo Althoff,
Relator – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto
Silva – Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusa-
lém – Eduardo Suplicy – Freitas Neto – Wellington
Roberto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais

recursos minerais e os potenciais de energia hidráuli-
ca constituem propriedade distinta da do solo, para
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem



à União, garantida ao concessionário a propriedade
do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante
autorização ou concessão da União, no interesse nacio-
nal, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis
brasileiras e que tenha sua sede e administração no
País, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolverem
em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º É assegurada participação ao proprietário
do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor
que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por
prazo determinado, e as autorizações e concessões
previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou
transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuên-
cia do poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou conces-
são o aproveitamento do potencial de energia renová-
vel de capacidade reduzida.
....................................................................................

CAPÍTULO VIII
Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, e os direitos originários sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam, competindo à União demar-
cá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
....................................................................................

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, in-
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a la-
vra das riquezas minerais em terras indígenas só po-
dem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican-
do-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.
....................................................................................

LEI Nº8.876, DE 2 DE MAIO DE 1994

Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir como Autarquia o Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM), e dá
outras providências.

....................................................................................
Art. 3º A autarquia DNPM terá como finalidade

promover o planejamento e o fomento da exploração
e do aproveitamento dos recursos minerais, e supe-

rintender as pesquisas geológicas, minerais e de tec-
nologia mineral, bem como assegurar, controlar e fis-
calizar o exercício das atividades de mineração em
todo o território nacional, na forma do que dispõe o
Código de Mineração, o Código de Águas Minerais,
os respectivos regulamentos e a legislação que os
complementa, competindo-lhe, em especial:

I – promover a outorga, ou propô-la à autoridade
competente, quando for o caso, dos títulos minerários
relativos à exploração e ao aproveitamento dos recur-
sos minerais, e expedir os demais atos referentes à
execução da legislação minerária;

II – coordenar, sistematizar e integrar os dados
geológicos dos depósitos minerais, promovendo a
elaboração de textos, cartas e mapas geológicos
para divulgação;

III – acompanhar, analisar e divulgar o desem-
penho da economia mineral brasileira e internacional,
mantendo serviços de estatística da produção e do
comércio de bens minerais;

IV – formular e propor diretrizes para a orienta-
ção da política mineral;

V – fomentar a produção mineral e estimular o
uso racional e eficiente dos recursos minerais;

VI – fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficia-
mento e a comercialização dos bens minerais, poden-
do realizar vistorias, autuar infratores e impor as san-
ções cabíveis, na conformidade do disposto na legis-
lação minerária;

VII – baixar normas, em caráter complementar,
e exercer fiscalização sobre o controle ambiental, a
higiene e a segurança das atividades de mineração,
atuando em articulação com os demais órgãos res-
ponsáveis pelo meio ambiente e pela higiene, segu-
rança e saúde ocupacional dos trabalhadores;

VIII – implantar e gerenciar bancos de dados
para subsidiar as ações de política mineral necessá-
rias ao planejamento governamental;

IX – baixar normas e exercer fiscalização sobre
a arrecadação da compensação financeira pela ex-
ploração de recursos minerais, de que trata o § 1º do
art. 20 da Constituição Federal;

X – fomentar a pequena empresa de mineração;
XI – estabelecer as áreas e as condições para o

exercício da garimpagem em forma individual ou as-
sociativa.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com
referência aos Pareceres nºs 336, 337 e 338, de 2001,
que acabam de ser lidos, sobre o Diversos nº 19, de
1998, a Presidência determina o envio da matéria à



Comissão de Assuntos Econômicos, para as provi-
dências constantes das manifestações das Comis-
sões de Assuntos Sociais, de Serviços de
Infra-Estrutura e de Fiscalização e Controle.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 339, DE 2001

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 104, de
2001 (nº 275/2001, na origem), do Senhor
Presidente da República submetendo à
apreciação do Senado Federal o nome do
Senhor Fernando de Magalhães Furlan,
para exercer o cargo de Procurador-Ge-
ral do Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica – CADE.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vota-
ção secreta realizada em 15 de maio de 2001, apreci-
ando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Freitas Neto sobre a Mensagem nº 104, de 2001, opi-
na pela Aprovação da indicação do Senhor Fernando
de Magalhães Furlan, para exercer o cargo de Procu-
rador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, por 16 votos favoráveis, 3 con-
trário(s) e uma abstenção.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001. – Lú-
cio Alcântara, Presidente – Freitas Neto, Relator –
Osmar Dias – Romero Jucá – Geraldo Melo – Bello
Parga – Jonas Pinheiro – Francelino Pereira – Ca-
sildo Maldaner – Eduardo Suplicy – Gilvam Bor-
ges – Ney Suassuna – Pedro Piva – Lauro Campos
– Heloísa Helena – Roberto Saturnino – Paulo
Souto – Eduardo Siqueira Campos – Waldeck
Ornelas – José Alencar.

Relator: Senador Freitas Neto
O Senhor Presidente da República, através da

Mensagem nº104, de 2001 (nº275, de 27-3-2001, na
origem), submete ao exame do Senado Federal a in-
dicação do Senhor Fernando de Magalhães Furlan
para exercer o cargo de Procurador-Geral do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica –CADE, au-
tarquia vinculada ao Ministério da Justiça, com man-
dato de dois anos.

O candidato, nascido em Concórdia (SC), no
ano de 1968, filho de Vasco F. Furlan e Myrian de M.
Furlan, tornou-se Bacharel em Direito pela Universi-
dade de Brasília, em 1993. É, também, Bacharel em

Administração. Cursou, ainda, Jornalismo na Universi-
dade Federal de Santa Catarina – UFSC. Em nível de
Especialização, fez os Cursos de “Processo Legislati-
vo e Relações Executivo-Legislativo,” na Universidade
de Brasília, em 1991; “Relações Institucionais com a
União Européia e Public Affairs,” em Bruxelas, em
1997; e “Direito, Ordem Jurídica e Ministério Público,”
na Escola Superior do Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios, em 1999. Concluiu o Mestrado em
Ciência Política, na Universidade de Paris 1 (Panthéon
– Sorbonne), em 2000. Atualmente, está cursando o
Programa de Doutorado em Ciência Política, na Uni-
versidade de Paris 1 (Panthéon Sorbonne).

Dentre as atividades desempenhadas pelo Dr.
Fernando Furlan, cabe salientar as seguintes:

1 – Assessor do Gabinete do Presidente do Su-
premo Tribunal Federal – STF;

2 – Assessor de Gabinete de Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal – STF;

3 – Assessor do Gabinete do Presidente da Câ-
mara dos Deputados;

4 – Assessor Jurídico da Diretoria-Geral da Câ-
mara dos Deputados;

5 – Chefe de Gabinete Parlamentar da Câmara
dos Deputados;

6 – Participante do X Programa de Intercâmbio,
indicado pela Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo – FIESP;

7 – Consultor do Conselho de Administração e
da Diretoria de Relações Institucionais da Sadia S.A.,
em Brasília, no período de 1995 a 2000.

8 – Advogado estrangeiro associado de firmas de
advocacia de grande porte (americana e européia).

Pela análise do seu curriculum vitae, obser-
va-se que se trata de candidato cuja formação acadê-
mica e profissional o qualificam ao pleno desempe-
nho do cargo para o qual foi indicado pelo Exmº Se-
nhor Presidente da República.

Apontados, dentre outros, esses dados biográfi-
cos do Doutor Fernando de Magalhães Furlan, sub-
metemos sua escolha, constante da referida mensa-
gem presidencial, à apreciação e julgamento desta
douta Comissão, em cumprimento às exigências
constitucionais contidas no art. 52, inciso III, alínea f,
combinado com o art. 11 da Lei nº 8.884, de 11 de ju-
nho de 1994.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. – Lúcio
Alcântara, Presidente – Freitas Neto, Relator.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO IV
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
deral:
....................................................................................

III –aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................

f) titulares de outros cargos que a lei determinar.

PARECER Nº 340, DE 2001

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 81,
de 2000 (nº 1.455/99, na Casa de origem),
que revoga o art. 376 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT para permitir a
realização de horas-extras por mulheres.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei Da Câmara nº81,
de 2000, que revoga o art. 376 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT que, por sua vez, permite,
apenas em casos excepcionais, por motivo de força
maior, a elevação, além do limite legal ou convenci-
onado, da duração do trabalho, até o máximo de
doze horas.

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:

“A distinção de normas em favor da
mulher ficou sem eficácia com o princípio da
isonomia entre elas e os homens.

Só devem permanecer as normas pro-
tetivas que se justificam em razão de cir-
cunstâncias objetivas, como, por exemplo, a
distinção de limites de peso em transporte
de mercadorias.

A proibição de realização de horas-ex-
tras é de todo improcedente, além de preju-
dicar o próprio mercado de trabalho da mu-
lher, na medida em que a contratação dessa

mão-de-obra pode se tomar não atrativa,
em razão da restrição sob comento.“

Ao projeto, no prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Análise

É importante salientar que, atualmente, com a
revogação expressa dos arts. 374, 375, 378, 379, 380
e 446 da CLT pela Lei nº 7.855, de 24 de outubro de
1989, já não há mais restrição ao trabalho extraordi-
nário e noturno para as mulheres.

A realização do trabalho extraordinário da mu-
lher não encontra qualquer óbice legal, submeten-
do-se, pois, aos arts. 59, 60 e 61 da CLT, mediante
acordo escrito entre empregador e empregada, ou
através de convenção coletiva de trabalho.

É bem verdade que, ao contrário do art. 61,
por não fazer referência à prorrogação da jornada
para atender à realização ou conclusão de serviços
inadiáveis, a permanência do art. 376 não autoriza-
ria essa modalidade de serviço extraordinário para
as mulheres, nos mesmos termos da prorrogação
da jornada por força maior. Nesse caso, porém, a
trabalhadora se submeteria ao art. 61. Assim, é im-
portante que se observe que a revogação do dispo-
sitivo sob comento alcança somente esse aspecto
que acabamos de nominar. Seguramente, por esse
motivo é que a Lei nº 7.855, de 24 de outubro de
1989, não se preocupou em revogá-lo.

A despeito dessas considerações e tendo em
vista que a revogação do referido, artigo não impli-
cará qualquer supressão de direitos assegurados às
trabalhadoras, concordamos em suprimi-lo, até por-
que, em última análise, trata-se de dispositivo de
pouca eficácia e, portanto, desnecessário.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2000.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. – Presi-
dente, Romeu Tuma – Relatora – Maria do Carmo
Alves – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio Alcân-
tara – Luiz Pontes – Sebastião Rocha – Marluce
Pinto – Geraldo Cândido – Juvêncio da Fonseca
– Moreira Mendes – Tião Viana – Lauro Campos
– Jonas Pinheiro – Mauro Miranda – Ademir
Andrade – Waldeck Ornélas.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI Nº 7.855, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, atualiza os valores das multas
trabalhistas, amplia sua aplicação, insti-
tui o Programa de Desenvolvimento do
Sistema Federal de Inspeção do Traba-
lho, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 13. Revogam-se o parágrafo único do arti-

go 16, os artigos 18, 19, 27, 28, 43, 44, 324, 374, 375,
378, 379, 380, 387, 418 e 446 da CLT e demais dispo-
sições em contrário.

JOSÉ SARNEY – Presidente da República.
Dorothea Werneck.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

....................................................................................
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá

ser acrescida de horas suplementares, em número
não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante contra-
to coletivo de trabalho.

§ 1º Do acordo ou do contrato coletivo de traba-
lho deverá constar, obrigatoriamente, a importância
da remuneração da hora suplementar, que será,
pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da
hora normal.

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de sa-
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen-
sado pela correspondente diminuição em outro dia,
de maneira que não exceda, no período máximo de 1
(um) ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de
10 (dez) horas diárias.

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de tra-
balho sem que tenha havido a compensação integral
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo an-
terior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.

§ 4º Os empregados sob o regime de tempo par-
cial não poderão prestar horas extras.

Art. 60. Nas atividades insalubres, assim conside-
radas as constantes dos quadros mencionados no capí-
tulo ”Da Segurança e da Medicina do Trabalho“, ou que
neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Tra-
balho, quaisquer prorrogações só poderão ser acorda-
das mediante licença prévia das autoridades competen-
tes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para
esse efeito, procederão aos necessários exames locais
e à verificação dos métodos e processos de trabalho,
quer diretamente, quer por intermédio de autoridades
sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem
entrarão em entendimento para tal fim.

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, po-
derá a duração do trabalho exceder do limite legal ou
convencionado, seja para fazer face a motivo de força
maior, seja para atender à realização ou conclusão
de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa
acarretar prejuízo manifesto.

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá
ser exigido independentemente de acordo ou contra-
to coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10
(dez) dias, à autoridade competente em matéria de
trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no momen-
to da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.

§ 2º Nos casos de excesso de horário por moti-
vo de força maior, a remuneração da hora excedente
não será inferior à da hora normal. Nos demais casos
de excesso previstos neste artigo, a remuneração
será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) supe-
rior à da hora normal, e o trabalho não poderá exce-
der de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe ex-
pressamente outro limite.

§ 3º Sempre que ocorrer interrupção do trabalho,
resultante de causas acidentais, ou de força maior,
que determinem a impossibilidade de sua realização,
a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo
tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas,
durante o número de dias indispensáveis à recupera-
ção do tempo perdido, desde que não exceda de 10
(dez) horas diárias, em período não superior a 45
(quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recupe-
ração à prévia autorização da autoridade competen-
te.
....................................................................................

PARECERES Nºs 341 E 342, DE 2001

Sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 284, de 1999, de autoria do Senador
Geraldo Cândido, que dispõe sobre a ins-
talação de telefones especiais para sur-
dos e dá outras providências.



PARECER Nº 341, DE 2001
(Da Comissão de Serviços de infra-Estrutura)

Relatora: Senadora Emília Fernandes

I – Relatório

Vem a exame da Comissão de Infra-Estrutura o
Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, de autoria
do Senador Geraldo Cândido. O projeto torna obriga-
tória a instalação de telefones especiais para surdos
em locais públicos e atribui ao Ministério das Comuni-
cações e às empresas concessionárias de serviços
públicos em geral a incumbência de garantir a instala-
ção de tais aparelhos, além de estabelecer que os ca-
tálogos telefônicos utilizarão a sigla TS para indicar o
uso do aparelho especial para um assinante.

Na justificativa da proposição, o autor aponta a
grande dificuldade de comunicação que os portado-
res de deficiência auditiva enfrentam – a ponto de ta-
refas consideradas triviais pela população em geral
representarem obstáculos insuperáveis _, descreve
como o aparelho telefônico especial – que dispõe de
um teclado, um visor e um alarme luminoso – propor-
cionará aos portadores de deficiência auditiva auto-
nomia na comunicação à distância; e explica que a
utilização da sigla identificadoraTS nas listas telefôni-
cas destina-se a sinalizar aos usuários a necessidade
de, para completar a ligação, contatar uma central in-
termediadora das ligações entre os aparelhos co-
muns e os especiais.

O projeto não recebeu emendas no prazo regi-
mental.

II – Análise

O PLS nº 284/99 é de indubitável mérito, uma vez
que, facilitando a comunicação para os deficientes audi-
tivos, possibilita-lhes uma maior integração na socieda-
de, contribuindo para que exerçam plenamente a cida-
dania, um dos fundamentos da Carta Magna.

Quanto à instalação de telefones de uso público
para portadores de deficiência auditiva, vale observar
que essa questão constitui objeto específico de uma
das metas de universalização estabelecidas por meio
do Decreto nº 2.592, de 15 de maio de 1998, que
aprovou o Plano Geral de Metas para a Universaliza-
ção do Serviço Fixo Comutado Prestado no Regime
Público. As concessionárias, ao assinar o contrato de
concessão, obrigam-se a cumpri-las.

Com efeito, o art. 10 do Plano Geral de Metas
dispõe:

Art. 10. A Concessionária do Serviço
Telefônico Fixo Comutado na modalidade Lo-
cal deverá assegurar que, nas localidades
onde o serviço estiver disponível, pelo menos
dois por cento dos Telefones de Uso Público
sejam adaptados para uso por deficiêntes au-
ditivos e da fala e para os que utilizam cadeira
de rodas, mediante solicitação dos interessa-
dos, observados os critérios estabelecidos na
regulamentação, inclusive quanto a sua locali-
zação e destinação. (realce nosso)

Parágrafo único. As solicitações de
que trata o caput deverão ser atendidas nos
prazos máximos a seguir:

I – a partir de 31 de dezembro de
1999, em oito semanas;

II – a partir de 31 de dezembro de
2000, em quatro semanas;

III – a partir de 31 de dezembro de
2001, em duas semanas;

IV – a partir de 31 de dezembro de
2003, em uma semana.

Tendo em vista o disposto nesse artigo mais
abrangente que o dispositivo proposto, pois, além dos
portadores de deficiência auditiva, trata também dos
portadores de deficiência da fala e dos usuários de
cadeiras de rodas –, constatamos que cabe nova pro-
posição para fixar limites mais rígidos tanto o percen-
tual mínimo de telefones especiais a serem instala-
dos quanto para as datas de atingimento da meta.

Vale lembrar que o projeto em análise terá uma
grande abrangência, de vez que beneficiará não ape-
nas aqueles portadores de surdez total, mas também
os portadores de qualquer grau de deficiência auditi-
va. Propiciará, portanto, a integração de uma parcela
significativa de nossa população.

Estendendo a instalação de telefones especiais
para portadores de deficiências da fala, visual e para
usuários de cadeiras de rodas, entendemos estar
contribuindo para a integração de uma outra parcela
de nossa população que igualmente é freqüentemen-
te esquecida.

No que toca à técnica legislativa da proposição,
sugerimos algumas modificações, em especial de
modo a adequá-lo às recentes normas da Lei Com-
plementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a
redação e a alteração das leis.

III – Voto

Tendo em vista o grande mérito do PLS 284/99,
somos pela sua aprovação, na forma do substitutivo
que apresentamos.



EMENDA Nº 1-CI (Substitutivo) AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 284, DE 1999

Dispõe sobre a instalação de telefo-
nes públicos para portadores de defi-
ciências auditiva, da fala, visual e usuá-
rios de cadeiras de rodas e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas concessionárias do serviço

telefônico fixo comutado prestado no regime público
ficam obrigadas a:

I – assegurar que, nas localidades onde o servi-
ço estiver disponível, pelo menos dez por cento dos
telefones instalados em locais públicos sejam adapta-
dos para uso por portadores de deficiências auditiva,
da fala, visual e por usuários de cadeiras de rodas;

II – assinalar nas listas telefônicas, com a sigla
TPDA, as linhas que utilizem o telefone especial para
deficientes auditivos, e trazer, no corpo dessas listas,
de modo de fácil visualizaçâo, a explicação de que tal
sigla significa ‘Telefone Especial para Deficientes Au-
ditivos“, bem como as instruções de como contatar a
central intermediadora de ligações entre telefones co-
muns e especiais.

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

Sala da Comissão, 25 de novembro de 1994 –
Alberto Silva – Presidente – Emilia Fernandes –
Relatora (Avocado) – Marluce Pinto – José Agripi-
no – Juvêncio da Fonseca – Gilvan Borges – Anto-
nio Carlos Valadares – Geraldo Cândido – Gerson
Camata – Osmar Dias – Arlindo Porto – Jonas Pi-
nheiro – Romero Jucá – Roberto Saturnino.

PARECER Nº 342, DE 2001
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Gilvam Borges

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº284, de 1999, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, ”dispõe sobre a
instalação de telefones especiais para surdos e dá
outras providências“.

O art. 1º da proposição torna obrigatória a insta-
lação de telefones especiais para surdos em locais
públicos, definidos, pelo parágrafo único do citado
dispositivo, como hospitais, escolas para surdos, de-
legacias, repartições públicas, postos telefônicos,
empresas, shoppings, rodoviárias, etc.

O art. 2º manda o Ministério das Comunicações e
as empresas concessionárias de serviços públicos em
geral garantirem a instalação dos telefones especiais
em consideração, com vistas a facilitar a comunicação
das pessoas portadoras de deficiência auditiva.

O art. 3º determina que os catálogos telefônicos
deverão utilizar a sigla ”TS“ (Telefonia para Surdos),
com a finalidade de identificar o número correspon-
dente ao aparelho especial.

O art. 4º confere prazo de noventa dias para o
Poder Executivo regulamentar a lei, enquanto o art. 5º
estabelece a cláusula de vigência da norma legal.

Em sua justificação, o ilustre Autor da proposi-
ção recorda que as dificuldades impostas à comuni-
cação das pessoas portadoras de deficiência geram
mal-entendidos acerca da efetiva capacidade de tais
pessoas, contribuindo para reforçar o preconceito
contra elas.

Argumenta, ademais, que, por falta de legisla-
ção sobre o assunto, os brasileiros portadores de de-
ficiência auditiva estão privados de um serviço exis-
tente em outros países há muitos anos. Esse serviço
oferece aos mencionados portadores de deficiência
um telefone especial, equipado com teclado de escre-
ver, um visor que permite a leitura da mensagem tele-
fônica e um alarme luminoso, em substituição à tradi-
cional campainha.

Ao concluir sua justificação, o nobre represen-
tante carioca agradece a colaboração da Federação
Nacional das Associações de Pais e Amigos de Sur-
dos (Fenapas) pela contribuição oferecida para a ela-
boração da proposta em análise.

Submetida ao exame da Comissão de Infra-Estru-
tura, o projeto de lei foi objeto de emenda substitutiva,
que impôs relevante mudança no alcance da proposi-
ção inicial. De acordo com a emenda, as empresas
concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comuta-
do prestado no regime público ficam obrigadas a ga-
rantir que, nas localidades em que o serviço estiver
disponível, pelo menos dez por cento dos telefones
instalados em locais públicos sejam adaptados para
uso por portadores de deficiência auditiva, da fala, vi-
sual e por usuários de cadeiras de rodas.

O substitutivo propõe que as listas telefônicas
assinalem, com a sigla TPDA (Telefone Especial para
Deficientes Auditivos), as linhas correspondentes aos
telefones especiais para tais deficientes, bem como
que explicitem, em forma de fácil visualização, o sig-
nificado da mencionada sigla.

Postula, finalmente, que as citadas listas forne-
çam as instruções de como entrar em contato com a



central intermediadora de ligações entre telefones co-
muns e especiais.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas à proposição, no âmbito desta Comissão de
Assuntos Sociais.

II – Análise

Em seu art. 24, inciso XIV, a Constituição Federal
comete a União, aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para legislar concorrentemente sobre a
proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência. Recorde-se, que, no plano da compe-
tência concorrente, cabe à União estabelecer normas
gerais sobre a matéria.

Nesse sentido, a União editou a Lei nº7.853, de
24 de outubro de 1989, que ”dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integra-
ção da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE),
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Minis-
tério Público, define crimes, e dá outras providências“.

Em seu art. 1º, esse diploma legal preconiza:

Art. 1º Ficam estabelecidas normas
gerais que asseguram o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais das pessoas
portadoras de deficiência, e sua efetiva inte-
gração social, nos termos desta Lei.

§ 1º Na aplicação e interpretação des-
ta Lei, serão considerados os valores bási-
cos da igualdade de tratamento e oportuni-
dade, da justiça social, do respeito à digni-
dade da pessoa humana, do bem-estar e
outros, indicados na Constituição ou justifi-
cados pelos princípios gerais de direito.

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, que ”regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de ou-
tubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
consolida as normas de proteção e dá outras provi-
dências“ determina, em seu art. 5º:

Art. 5º A Política Nacional para a Inte-
gração da Pessoa Portadora de Deficiência,
em consonância com o Programa Nacional
de Direitos Humanos, obedecerá aos se-
guintes princípios:

I – desenvolvimento de ação conjunta
do Estado e da sociedade civil, de modo a
assegurar a plena integração da pessoa

portadora de deficiência no contexto socioe-
conômico e cultural;

II – estabelecimento de mecanismos e
instrumentos legais e operacionais que as-
segurem às pessoas portadoras de deficiên-
cia o pleno exercício de seus direitos bási-
cos que, decorrentes da Constituição e das
leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, so-
cial e econômico; e...

Como se vê, a proteção e a integração social das
pessoas portadoras de deficiência representam manda-
mento constitucional e legal que obriga o Poder Público
e a sociedade civil. Com vistas a fazer valerem as deter-
minações constitucionais e legais, é imprescindível a
instituição de medidas efetivas que contribuam para su-
perar o preconceito e a marginalidade social de que são
objeto as pessoas portadoras de deficiência.

Nesse contexto, o serviço de telecomunica-
ções que, por meio da transmissão de voz e de ou-
tros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fi-
xos e determinados, utilizando processos de telefo-
nia, denominado ”Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC)“, representa instrumento hábil a oferecer con-
tribuição de primordial importância para a integração
social dos portadores de deficiência.

Consciente disso, sem dúvida, o legislador, ao
editar a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral
das Telecomunicações), que ”dispõe sobre a organiza-
ção dos serviços de telecomunicações, a criação e fun-
cionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº
8, de 1995“, dispôs, no art. 80 desse diploma legal:

Art. 80. As obrigações de universalíza-
ção serão objeto de metas periódicas, confor-
me plano específico elaborado pela Agência e
aprovado pelo Poder Executivo, que deverá
referir-se, entre outros aspectos. à disponibili-
dade de instalações de uso coletivo ou indivi-
dual, ao atendimento de deficientes físicos, de
instituições de caráter público ou social, bem
como de áreas rurais ou de urbanização pre-
cária e de regiões remotas.

A Agência aqui citada é a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), órgão encarregado da
regulação e fiscalização dos serviços de telecomuni-
cações.

Por sua vez, o Decreto nº 2.592, de 15 de maio de
1998, que ”aprova o Plano Geral de Metas para a Univer-
satização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Presta-
do no Regime Público“, estabelece em seu art. 10:



Art. 10. A Concessionária do Serviço
Telefônico Fixo Comutado na modalidade
local deverá assegurar quê, nas localidades
onde o serviço estiver disponível, pelo me-
nos dois por cento dos Telefones de Uso
Público sejam adaptados para uso por defi-
cientes auditivos e da fala e para os que uti-
lizam cadeira de rodas, mediante solicitação
dos interessados, observados os ctitérios
estabelecidos na regulamentação, inclusive
quanto à sua localização.

Como bem argumenta a ilustre Senadora Emilia
Fernandes, relatora da matéria no âmbito da Comis-
são de Infra-Estrutura, as disposições do artigo acima
transcrito são mais abrangentes do que as constantes
do art. 1º da proposição em exame. De fato, o art. 10
referido determina a adaptação de parte dos telefo-
nes públicos, a fim de permitir seu uso por deficientes
auditivos e da fala e por usuários de cadeiras de ro-
das, ao passo que o projeto em análise propugna a
instalação de telefones especiais apenas para poda-
dores de deficiência auditiva.

Julgamos relevante e oportuna a propoisição
em exame, por contribuir decisivamente para a inte-
gração social das pessoas portadoras de deficiência
auditiva. Necessita ela, entretanto, de modificações,
algumas das quais oportunamente sugeridas pela ilus-
tre relatora da matéria na Comissão de Infra-Estrutura.

A primeira das mudanças propostas pela referi-
da emenda visa incluir as pessoas portadoras de ou-
tros tipos de deficiência entre os beneficiários da ins-
talação de telefones especiais.

Ainda mais, corrige a terminologia utilizada na
proposição, de forma a substituir o conceito de surdo
pela denominação correntemente utilizada de pes-
soas portadoras de deficiência auditiva.

No que tange à técnica legislativa, faz as modifi-
cações necessárias para adequar a proposição às
normas constantes da Lei Complementar nº 95/98,
que dispõe sobre a elaboração, a redação e a altera-
ção das leis.

Essas são as modificações aportadas ao proje-
to original pela Comissão de Serviços de Infra-Estru-
tura que propomos sejam acatadas. Entretanto, en-
tendemos que a emenda substitutiva necessita de ou-
tros aperfeiçoamentos.

Em primeiro lugar, os portadores de deficiência
visual devem ser excluídos do conjunto de beneficiá-
rios das determinações propostas. De acordo com in-
formações obtidas junto a estudioso do assunto, a
disposição do teclado do telefone público é uniforme,

razão por que os portadores de deficiência visual con-
seguem comunicar-se adequadamente por intermé-
dio de tal aparelho. Segundo o citado estudioso, em
face de a distribuição das teclas do citado equipa-
mento público permitir seu manejo pelos deficientes
visuais, não há necessidade sequer de elas conterem
numeração em braile.

Com respeito à proporção de telefones especiais
a serem instalados, há acentuada divergência entre a
proposta da emenda substitutiva e o número constan-
te do art. 10 do Decreto nº 2.592/98 acima citado, res-
pectivamente dez e dois por cento.

Reconhecidamente, o Poder Público não dispõe
de estatísticas confiáveis a respeito do contingente
de podadores de deficiência existente no Pais, de for-
ma a orientar adequadamente as políticas públicas
dirigidas ao setor. Em face de tal limitação, utili-
zam-se as estimativas da Organização Mundial de
Saúde sobre a matéria.

Com base na avaliação desse organismo multi-
lateral, o Ministério da Justiça, por intermédio da Co-
ordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, na publicação Mídia e Defi-
ciência: Manual de Estilo, 3ª edição, 1996, página 11,
estima que cinco por cento da população brasileira
possuem deficiência mental; dois por cento, deficiên-
cia fisica; 1,5%, deficiência auditiva; um por cento, de-
ficiência múltipla; e meio por cento deficiência visual.

Levando-se em conta que os benefícios alvitra-
dos destinam-se aos portadores de deficiência física
(2%), auditiva (1,5%) e a parcela dos portadores de
deficiência múltipla (1%), parece-nos adequada a ins-
talação de aparelhos especiais na proporção de pelo
menos quatro por cento do total de telefones públi-
cos, tal como fazemos na emenda abaixo proposta.

Deve ser aperfeiçoada a emenda substitutiva da
Comissão de Infra-Estrutura, ainda, quanto ao desti-
natário das disposições do inciso II do seu art. 1º.
Essa necessidade decorre do fato de que não cabe
às concessionárias do serviço telefônico a obrigação
de assinalar, nas listas telefônicas, as linhas que utili-
zem telefone especial para deficientes auditivos ou
explicar o significado de tal sigla. Igualmente não é
obrigação das citadas empresas a inclusão, nas listas
de assinantes, de instruções necessárias para o con-
tato com a central intermediadora de ligações entre
telefones comuns e especiais.

De acordo com o caput do art. 213 da Lei nº
9.472/97, é livre a divulgação, por qualquer meio, de
listas de assinantes do serviço telefônico fixo comuta-
do destinado ao uso do público em geral. Assegurado



o direito à privacidade e à não divulgação do número
de acesso do usuário – nessa última hipótese, caso o
interessado o requeira –, o § 1º do citado dispositivo
obriga as prestadoras do mencionado serviço a forne-
cer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem
queira divulgá-la. Assim, a determinação, na forma
constante da emenda substitutiva da Comissão de
Infra-Estrutura, não alcançaria as empresas que edi-
tam as listas telefônicas.

Por fim, entendemos que o alcanço da proposi-
ção deve ser estendido a todas as empresas presta-
doras do Serviço Telefônico Fixo Comutado na moda-
lidade local, não ficando limitada às concessionárias
do serviço. Isso se deve à próxima abertura do mer-
cado a outras empresas que desejarem oferecer o
STFC no regime privado, conforme estatuído no Pla-
no Geral de Outorgas, previsto pelo Decreto nº2.534,
de 2 de abril de 1998, o qual, no caput de seu ad. 10,
determina que a partir de 31 de dezembro de 2001
deixará de existir qualquer limite ao número de pres-
tadores do Serviço Telefônico Fixo Comutado.

Essa abertura certamente ocasionará a multipli-
cação de empresas que solicitarão à Agência Nacio-
nal de Telecomunicações autorização para operar o
STFC no regime privado. Nesse caso, entendemos
que não atenderá ao interesse público exigir apenas
das empresas concessionárias – ou seja, aquelas que
operam no regime público o atendimento das obriga-
ções definidas no presente projeto em relação às pes-
soas portadoras de deficiência. Caso contrário, em re-
giões que apresentam potencial de mercado para o ser-
viço de várias empresas – como São Paulo, por exem-
plo – ocorrerão, no futuro, situações em que caberia à
única concessionária em regime público, detentora,
nessa hipótese, de uma fatia minoritária do serviço, a
responsabilidade de garantir sozinha a disponibilização
de terminais telefônicos públicos adaptados para uso
de pessoas portadoras de deficiência.

Destacamos, nesse aspecto, o estatuído no Li-
vro III, Título III da Lei Geral das Telecomunicações
(Lei nº9.472/97), que trata especificamente dos servi-
ços prestados em regime privado, cujo ad. 135 deter-
mina caber à Anatel “... em face de relevantes razões
de caráter social, condicionar a expedição de autori-
zação à aceitação, pelo interessado, de compromis-
sos de interesse da coletividade”.

Nesse contexto, entendemos estarmos diante
da oportunidade de estabelecermos um mecanismo
legal capaz de assegurar, por parte de todas as em-
presas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comu-

tado, o compartilhamento do compromisso social de
dar tratamento igual às pessoas portadoras de defi-
ciência, contribuindo, dessa forma, ao pleno exercício
de seus direitos básicos.

Em face da necessidade dos ajustes referidos,
acolhemos a concepção da citada emenda substituti-
va, conquanto façamos as modificações necessárias
para aperfeiçoá-la, na forma do substitutivo a seguir
proposto.

III – Voto

Em razão do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, na forma
da emenda substitutiva a seguir proposta.

EMENDA Nº 2-CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 284, DE 1999

Dispõe sobre a instalação de telefo-
nes públicos para pessoas portadoras de
deficiência auditiva e da fala e usuários
de cadeiras de rodas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas prestadoras do serviço tele-

fônico fixo comutado na modalidade local ficam obri-
gadas a assegurar que, nas localidades onde o servi-
ço estiver disponível, pelo menos quatro por cento
dos telefones instalados em locais públicos sejam
adaptados para uso por portadores de deficiência au-
ditiva e da fala e por usuários de cadeiras de rodas.

Art. 2º As listas de assinantes do serviço telefô-
nico fixo comutado, divulgadas por qualquer meio,
deverão assinalar, com a sigla TPDA, as linhas que
utilizem o telefone especial para deficientes auditivos,
e trazer, no corpo dessas listas, de modo de fácil visu-
alização, a explicação de que tal sigla significa “Tele-
fone Especial para Deficientes Auditivos”.

§ 1º As listas de assinantes de que trata o caput
deverão incluir, em destaque, as instruções necessá-
rias para contatar a central intermediadora de liga-
ções entre telefones comuns e especiais.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ro-
meu Tuma, Presidente – Gilvam Borges, Relator –
Ademir Andrade – Maguito Vilela – Lúcio Alcânta-
ra – Marina Silva – Lauro Campos – Waldeck
Ornélas – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido (au-
tor) – Moreira Mendes – Juvêncio da Fonseca – Se-
bastião Rocha – Jonas Pinheiro – Osmar Dias –
Maria do Carmo Alves.





TEXTO FINAL DO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 284, DE 1999

(Arpovado Pela Comissão de Assuntos
Sociais em Reunião do dia 9 de maio de 2001.)

Dispõe sobre a instalação de telefo-
nes públicos para pessoas portadoras de
deficiência auditiva e da fala e usuários
de cadeiras de rodas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As empresas prestadoras do serviço
telefônico fixo comutado na modalidade local ficam
obrigadas a assegurar que, nas localidades onde o
serviço estiver disponível, pelo menos 4% por cen-
to dos telefones instalados em locais públicos se-
jam adaptados para uso por portadores de deficiên-
cia auditiva e da fala e por usuários de cadeiras de
rodas.

Art. 2º As listas de assinantes do serviço te-
lefônico fixo comutado, divulgadas por qualquer
meio, deverão assinalar, com a sigla TPDA, as li-
nhas que utilizem o telefone especial para defi-
ciêntes auditivos, e trazer, no corpo dessas listas,
de modo de fácil visualização, a explicação de que
tal sigla significa ”Telefone Especial para Deficien-
tes Auditivos“.

§ 1º As listas de assinantes de que trata o ca-
put deverão incluir, em destaque, as instruções ne-
cessárias para contatar a central intermediadora de
ligações entre telefones comuns e especiais.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. – Ro-
meu Tuma, Presidente – Gilvam Borges, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA EDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:

....................................................................................
XIV – proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 8,
DE 15 DE AGOSTO DE 1995

Altera o inciso XI e a alínea a do inci-
so XII do art. 21 da Constituição Federal.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a altera-
ção e a consolidação das leis, conforme determina o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.
....................................................................................

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – Corde, institui a tutela juris-
dicional de interesses coletivos ou difu-
sos dessas pessoas, disciplina a atuação
do Ministério Público, define crimes, e dá
outras providências.

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua
efetiva integração social, nos termos desta lei.
....................................................................................

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos ter-
mos da Emenda Constitucional nº 8, de
1995.

Art. 80. As obrigações de universalização serão
objeto de metas periódicas, conforme plano específi-
co elaborado pela Agência e aprovado pelo Poder
Executivo, que deverá referir-se, entre outros aspec-
tos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo
ou individual, ao atendimento de deficientes físicos,
de instituições de caráter público ou social, bem como
de áreas rurais ou de urbanização precária e de re-
giões remotas.
....................................................................................



Art.135. A Agência poderá, excepcional-
mente, em face de relevantes razões de caráter
coletivo, condicionar a expedição de autorização
à aceitação, pelo interessado, de compromissos
de interesse da coletividade.

Parágrafo único. Os compromissos a que
se refere o caput serão objeto de regulamenta-
ção, pela Agência, observados os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.
....................................................................................

Art. 213. Será livre a qualquer interessado a
divulgação, por qualquer meio, de listas de assi-
nantes do serviço telefônico fixo comutado desti-
nado ao uso do público em geral.

§ 1º Observado o disposto nos incisos VI e IX
do art. 3º desta Lei, as prestadoras do serviço se-
rão obrigadas a fornecer, em prazos e a preços
razoáveis e de forma não discriminatória, a rela-
ção de seus assinantes a quem queira divulgá-la.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.298,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Regulamenta a Lei nº7.853, de 24
de outubro de 1989, dispõe sobre a
Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, con-
solida as normas de proteção, e dá
outras providências.

Art. 5º A Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, em conso-
nância com o Programa Nacional de Direitos Hu-
manos, obedecerá aos seguintes princípios;

I – desenvolvimento de ação conjunta do
Estado e da sociedade civil, de modo a assegu-
rar a plena integração da pessoa portadora de
deficiência no contexto sócio-econômico e cultu-
ral;

II – estabelecimento de mecanismos e ins-
trumentos legais e operacionais que assegurem
às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos que, decorren-
tes da Constituição e das leis, propiciam o seu
bem-estar pessoal, social e econômico; e

III – respeito às pessoas portadoras de defi-
ciência, que devem receber igualdade de oportu-
nidades na sociedade por reconhecimento dos di-
reitos que lhes são assegurados, sem privilégios
ou paternalismos.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.534,
DE 2 DE ABRIL DE 1998

Aprova o Plano Geral de Outor-
gas de Serviço de Telecomunicações
prestado no regime

Art.10. A partir de 31 de dezembro de 2001,
deixará de existir qualquer limite ao número de
prestadores do serviço a que se refere o art.1º
ressalvado o disposto nos arts.68 e 136 da Lei
nº 9.472, de 1997.

§ 1º A prestação do serviço, a que se refe-
re o art.1º, objeto de novas autorizações, por ti-
tular de autorização conferida em atendimento
ao art.9º, bem como por sua controladora, contro-
lada ou coligada, somente será possível a partir
de 31 de dezembro de 2002 ou, antes disso, a
partir de 31 de dezembro de 2001, se a autoriza-
da houver cumprido integralmente as obrigações
de expansão e atendimento que, segundo o com-
promisso assumido em decorrência da licitação,
deveria cumprir até 31 de dezembro de 2002.

§ 2º A prestação de serviços de telecomuni-
cações em geral, objeto de novas autorizações,
por titular de concessão de que trata o art.6º,
bem como por sua controladora, controlada ou
coligada, somente será possível a partir de 31 de
dezembro de 2003 ou, antes disso, a partir de 31
de dezembro de 2001, se todas as concessionári-
as da sua Região houverem cumprido integral-
mente as obrigações de universalização e expan-
são que, segundo seus contratos de concessão,
deveriam cumprir até 31 de dezembro de 2003.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.592,
DE 15 DE MAIO DE 1998

Aprova o Plano Geral de Metas
para a Universalização do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público.

Art. 10. A Concessionária do Serviço Tele-
fônico Fixo Comutado na modalidade Local de-
verá assegurar que, nas localidades onde o ser-
viço estiver disponível, pelo menos dois por cen-
to dos Telefones de Uso Público sejam adapta-
dos para uso por deficientes auditivos e da fala e
para os que utilizam cadeira de rodas, mediante
solicitação dos interessados, observados os cri-
térios estabelecidos na regulamentação, inclusive
quanto à sua localização e destinação.



Parágrafo único. As solicitações de que
trata o caput deverão ser atendidas nos prazos
máximos a seguir:

I – a partir de 31 de dezembro de 1999, em
oito semanas;

II – a partir de 31 de dezembro de 2000, em
quatro semanas;

III – a partir de 31 de dezembro de 2001, em
duas semanas;

IV – a partir de 31 de dezembro de 2003,
em uma semana.
....................................................................................

OF. Nº27/01 – PRES./CAS

Brasília, 9 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regi-

mento Interno do Senado, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão, em reunião no
dia 25 de abril de 2001, aprovou, em decisão
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 284,
de 1999, que “Dispõe sobre a instalação de te-
lefones públicos para pessoas portadoras de
deficiência auditiva e da fala e usuários de ca-
deiras de rodas”, de autoria do Senador Geral-
do Cândido, nos termos da Emenda Substituti-
va nº 1-CAS. Submetida a turno suplementar
em 9 de maio e não recebendo emendas por
ocasião da discussão, o Substitutivo foi dado
como definit ivamente adotado, nos termos do
disposto no art. 284, do Regimento Interno.

Atenciosamente. – Romeu Tuma, Presi-
dente.

PARECER Nº 343, DE 2001

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 5, de 2001, de
autoria do Senador Bernardo Cabral
que “altera o art. 3º da Lei nº
4.069-A, de 12 de junho de 1962, a
fim de imprimir nova denominação à
Universidade do Amazonas".

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

A proposição sob exame, de autoria do
Senador Bernardo Cabral, tem como objetivo
alterar o nome da Universidade do Amazonas.
De acordo com o projeto, ela passaria a se
chamar Universidade Federal do Amazonas.

Segundo os argumentos apresentados, a
ausência do designativo ”federal“ tem provo-

cado confusão entre essa escola e a Univer-
sidade da Amazônia, instituição privada de
ensino superior, localizada em Belém, estado
do Pará.

II – Análise

A Universidade do Amazonas foi assim
denominada pela Lei nº 4.069-A, de 12 de ju-
nho de 1962, que criou a Fundação Universi-
dade do Amazonas. De fato, o art. 3º dessa
norma determina que:

“A Fundação terá por objetivo cri-
ar e manter a Universidade do Amazo-
nas, com sede em Manaus, instituição
de ensino superior, de pesquisa e es-
tudo em todos os ramos do saber e da
divulgação científ ica, técnica e cultu-
ral.”

Hoje, por desejo da comunidade acadê-
mica, pertencente a Universidade, e por inicia-
tiva do Senador Bernardo Cabral, procura-se
mudar o nome da instituição de modo a incluir
o adjetivo “federal”.

Em nosso modo de entender, a proposta é
pertinente e oportuna, tendo em vista que a Lei
nº 4.759, de 20 de agosto de 1965, ao dispor
“sobre a denominação e qualificação das Uni-
versidades e Escolas Técnicas Federais” prevê
em seu art. 1º que:

“As Universidades e as Escolas
Técnicas da União, vinculadas ao Mi-
nistério da Educação e Cultura, sedia-
das nas capitais dos Estados serão
qualif icadas de federais e terão a de-
nominação do respectivo Estado”.

Como se vê, trata-se apenas de formal i -
zar uma si tuação que, na prát ica, já possui
existência mater ia l .

III – Voto

Em face ao exposto, opinamos pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 5, de
2001.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. –
Bernardo Cabral – Presidente, – Francelino
Pereira – Relator – Ademir Andrade – José
Fogaça – José Eduardo Dutra – Heloísa He-
lena – José Agripino – Romeu Tuma – Jor-
ge Bornhausen – Antonio Carlos Maga-
lhães – Casildo Mald aner – Roberto Re-
quião – Bello Parga – Pedro Simon – Paulo
Hartung.





LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.759, DE 20 DE AGOSTO DE 1965

Dispõe sobre a denominação e qua-
lificação das Universidades e Escolas
Técnicas Federais.

Art. 1º As Universidades e as Escolas Técnicas
da União, vinculadas ao Ministério da Educação e
Cultura, sediadas nas capitais dos Estados serão
qualificadas de federais e terão a denominação do
respectivo Estado.

Parágrafo único. As Escolas e faculdades inte-
grantes das Universidades Federais serão denomi-
nadas com a designação específica de sua especiali-
dade, seguida do nome da Universidade.

Art. 2º Se a sede da universidade ou da escola
técnica federal for em uma cidade que não a capital
do Estado, será qualificada de federal e terá a deno-
minação da respectiva cidade.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
H. Castelo Branco – Presidente da República.

OFÍCIO Nº 31/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº5, de 2001, de minha au-
toria, que “Altera o art. 3º da Lei nº 4.069-A, de 12 de
junho de 1962, a fim de imprimir nova denominação à
Universidade do Amazonas".

Aproveito a oportunidade para renovar protes-
tos de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

PARECER Nº 344, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001,
do Senador Pedro Piva denomina ”Aero-
porto Internacional de Viracopos – Go-
vernador Mário Covas“ o Aeroporto
Internacional de Viracopos. na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Ricardo Santos

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão de Edu-
cação, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Sena-
do nº 54, de 2001, que propõe denominar ”Aeroporto
Internacional de Viracopos – Governador Mário Covas“ o
aeroporto de Campinas, no Estado de São Paulo.

O autor do projeto – o Senador Pedro Piva – pre-
tende homenagear a ”figura do inesquecível Governa-
dor Mário Covas“, que considera um dos mais ilustres
nomes da história do Estado de São Paulo e deste País.

Em sua justificação, autor descreve a trajetória
do homenageado: engenheiro civil, graduado pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
que começou sua vida pública como Diretor de Servi-
ços Públicos e, a seguir, Secretário de Obras da Pre-
feitura de Santos. Destaca, ainda, a abrupta interrup-
ção de suas atividades como Deputado Federal,
quando seus direitos políticos foram cassados, por
dez anos, pela ditadura militar, e o retorno à vida pú-
blica em 1979, ao assumir a presidência do PMDB.

O Projeto não recebeu emendas no prazo regi-
mental.

II – Análise

É extremamente justa a homenagem que o Se-
nador Pedro Piva propõe render a um dos homens
que mais se destacaram na história política recente
do Brasil. Dotado de personalidade marcante, o Go-
vernador Mário Covas possui biografia que se distin-
gue pela integridade demonstrada como administra-
dor, pela presença incansável na luta pela redemo-
cratização do País e por sua visão de estadista. Dis-
tingue-se, sobretudo, pela capacidade de manter-se
fiel a seus elevados princípios morais e ideológicos.

A nova denominação proposta para o aeroporto
de Campinas, como bem afirma o seu autor, não re-
presenta ônus para a administração pública, uma vez
que mantém preservada a designação ora em vigor,
apenas a esta justapondo o nome do homenageado.
O projeto, ademais, reune as condições de constituci-
onalidade e juridicidade, bem como os requisitos le-
gais e regimentais exigidos.

III – Voto

Pelo exposto, concluo pela aprovação do Proje-
to de Lei do Senado nº 54, de 2001.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Morei-
ra Mendes, Presidente – Ricardo Santos, Relator –
Maguito Vilela – Geraldo Cândido – Hugo Napo-
leão – Jonas Pinheiro – Álvaro Dias – Nilo Teixeira
Campos – Eduardo Suplicy – Pedro Simon – Arlin-
do Porto – Romeu Tuma – Gerson Camata – Car-
los Patrocínio – José Coelho – José Fogaça – Gil-
vam Borges.





Of. nº CE/5/2001

Brasília, 8 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 54
de 2001, de autoria de Sua Excelência o Senhor Sena-
dor Pedro Piva que, ”Denomina ”Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos — Governador Mário Covas“ o Aero-
porto Internacional de Viracopos, na cidade de Campi-
nas, no Estado de São Paulo“.

Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.

PARECER Nº 345, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 8, de 2000 (nº
7/2000, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão
nº 5/2000, bem como dos Relatório e Voto
que a fundamentam, sobre inspeção reali-
zada na empresa Telecomunicações de
Mato Grosso S/A – TELEMAT (TC nº
425.057/96-8)

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Con-
trole o Aviso nº 7-SGS-TCU, de 21 de janeiro de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União
– TCU encaminha ao Senado Federal cópia da Deci-
são nº 5/2000, referente ao Relatório de Inspeção so-
bre impropriedades na contratação de serviços de
edição de listas telefônicas pela Telecomunicações
de Mato Grosso S/A — TELEMAT.

Os documentos em comento foram encaminha-
dos pelo TCU ao Senado Federal apenas para co-
nhecimento, seguindo o procedimento que vem sen-
do ultimamente adotado por aquela Instituição de en-
viar cópia de todos os seus julgamentos a esta Casa.

O Aviso em análise foi recebido neste Senado
Federal, em 24-1-00, sendo protocolado como Diversos
nº 8, de 2000, e encaminhado à Comissão de Fiscali-
zação e Controle – CFC, em 23 de fevereiro de 2000.

Tendo em vista que o sistema Telebrás foi priva-
tizado, o Tribunal decidiu pelo arquivamento dos au-
tos.

II – Voto do Relator

Diante do exposto e, tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das compe-
tências do Tribunal de Contas da União, não exigindo
nenhuma providência adicional do Congresso Nacio-
nal, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo ar-
quivamento do processo.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Freitas
Neto, Vice-Presidente em exercício – Juvêncio da
Fonseca, Relator – Tasso Rosado – Geraldo
Althoff – Jefferson Péres – Wellington Roberto –
Moreira Mendes – Ricardo Santos – Luiz Otávio.

OF./CFC/Nº 29/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada no dia 2 de maio do corrente
ano, aprovou Parecer, pelo conhecimento e remessa
ao arquivo do Aviso de nº 8, de 2000, de autoria do Tri-
bunal de Contas da União, que “Encaminha ao Senado
Federal cópia da Decisão nº 5/2000, adotada pelo Tri-
bunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Ple-
nário de 19-1-2000, bem como dos respectivos Relató-
rio e Voto que a fundamentam, sobre o Relatório de ins-
peção realizada na Telecomunicações do Mato Grosso
S/A – TELEMAT. (TC nº 425.057/96-8)”.

Atenciosamente, – Senador Freitas Neto, Vi-
ce-Presidente em exercício.

PARECER Nº 346, DE 2001
(Da Comissão de Fiscalização e Controle)

Aviso nº 34, de 2000 (nº 758/2000, na
origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº
30/2000, bem como dos Relatório e Voto
que o fundamentam, sobre auditoria rea-
lizada no Hospital Geral de Caxias do Sul
– RS, que teve por objetivo verificar a re-
gularidade dos atos atinentes à constru-
ção do mencionado hospital, mediante
alocação de recursos do Ministério da
Saúde (TC nº 625.231/1996-1)

Relator: Senador Freitas Neto

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº 758-SGS-TCU, de 9-3-00, mediante o



qual o TCU – Tribunal de Contas da União – encami-
nha ao Senado Federal cópia do Acórdão nº30/2000
adotado pelo Plenário daquela Instituição, referente à
auditoria realizada no Hospital Geral de Caxias do
Sul/RS.

Os documentos em comento foram encaminha-
dos pelo TCU ao Senado Federal apenas para co-
nhecimento, seguindo o procedimento que vem sen-
do ultimamente adotado por aquela instituição de en-
viar cópia de todos os seus julgamentos a esta Casa.

A auditoria foi realizada pela SECEX/RS, em
1996, com a finalidade de verificar a regularidade dos
atos atinentes à construção do mencionado hospital,
mediante alocação de recursos do Ministério da Saúde.

O Aviso em análise foi recebido nesta Casa, em
13 de março de 2000, e encaminhado à Comissão de
Fiscalização e Controle — CFC – em 15-3-00.

I.2. Análise da Matéria

A auditoria constatou a ocorrência de diversas
falhas de caráter formal, assim como registrou inú-
meras infrações e inobservâncias a dispositivos le-
gais, que resultaram em:

a) aplicação de multa aos Srs. Assis Roberto
Sanchotene de Souza, ex-Secretário de Obras Públi-
cas, Saneamento e Habitação, Luiz Carlos Macchi
Silva, ex-Diretor da referida Secretaria, e Nelson Car-
valho Nonohay, ex-Secretário da Saúde e do Meio
Ambiente, no valor de R$1.360,00 (um mil, trezentos
e sessenta reais), individualmente, para os dois pri-
meiros, e de R$1.000,00 (um mil reais) para o último,
pela prática de atos de administração com grave in-
fração à normal legal ou regulamentar de natureza fi-
nanceira e patrimonial, conforme previsto nos incisos
II e III do art. 58 da Lei nº8.443/92;

b) autorização, desde já, da cobrança judicial da
dívida, acrescida dos encargos legais, caso não seja
recolhida no prazo de quinze dias fixado na decisão.

II – Voto do Relator

Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das compe-
tências do Tribunal de Contas da União, que não exi-
ge nenhuma providência adicional do Congresso Na-
cional, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo ar-
quivamento do processo.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Luiz
Otávio, Presidente, – Freitas Neto, Relator – Tasso
Rosado – Geraldo Althoff – Jefferson Péres – Wel-
ligton Roberto – Juvêncio da Fonseca – Ricardo
Santos – Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras
providências.

..........................................................................

CAPÍTULO V
Sanções

..........................................................................

SEÇÃO II
Multas

..........................................................................
Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de

Cr$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros),
ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser
adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:

..........................................................................
II – ato praticado com grave infração à norma le-

gal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;

III – ato de gestão ilegítimo ou antieconômico
de que resulte injustificado dano ao erário;

..........................................................................

OF/CFC/Nº 30/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada no dia 2 de maio do corren-
te ano, aprovou Parecer, pelo conhecimento e remes-
sa ao arquivo do Aviso de nº 34, de 2000, de autoria
do Tribunal de Contas da União, que “encaminha ao
Senado Federal cópia do Acórdão nº 30, de 2000,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fun-
damentam, sobre auditoria realizada no Hospital Ge-
ral de Caxias do Sul – RS (TC-625.231/96-1)”.

Atenciosamente, Senador Freitas Neto, Vi-
ce-Presidente em exercício.

PARECER Nº 347, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 35, de 2000 (nº
165/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha o “Re-
latório Anual das Atividades do TCU,” re-
ferente ao 4º trimestre de 1999.

Relator ad hoc: Senador Moreira Mendes



I – Relatório

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-
le o Aviso nº 35, de 2000, mediante o qual o Tribunal
de Contas da União – TCU – encaminha ao Senado
Federal “Relatório Anual das Atividades do TCU,” re-
ferente ao 4º trimestre de 1999.

O documento em comento foi encaminhado
pelo TCU ao Senado Federal para conhecimento, se-
guindo o procedimento prescrito no § 4º do art. 71, da
Constituição Federal.

O Aviso em análise foi recebido e protocolado
neste Senado Federal, 14 de março de 2000, e enca-
minhado à Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC, 14 de abril de 1999.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos que a Comissão
de Fiscalização e Controle tome conhecimento da
presente matéria e delibere pelo arquivamento do
processo. Sala da Comissão, 2 de maio de 2001, –
Freitas Neto, Vice-Presidente em exercício – Morei-
ra Mendes, Relator ad hoc – Tasso Rosado – Ge-
raldo Althoff – Jefferson Péres – Wellington Ro-
berto – Juvêncio da Fonseca – Ricardo Santos –
Luiz Otávio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Art. 71. O controle externo, a
cargo do Congresso Nacional, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:

..............................................................
§ 4º o Tribunal encaminhará ao Con-

gresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades.

OF./CFC/Nº35/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada no dia 2 de maio do corren-
te ano, aprovou Parecer, pelo conhecimento e remes-
sa ao arquivo do Aviso de nº 35, de 2000, de autoria
do Tribunal de Contas da União, que “Encaminha ao
Senado Federal Relatório das Atividades do Tribunal

de Contas da União, referente ao 4º Trimestre de
1999".

Atenciosamente, – Deputado Freitas Neto, Vi-
ce-Presidente em exercício.

PARECER Nº 348, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 78, de 2000 (nº
2.320/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão nº 71/2000, bem como dos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
Tomada de Contas Especial instaurada em
nome de gestores do Centro Social Dr. Pio
Guerra – Vicência/PE em face do desvio
de recursos financeiros recebidos do ex-
tinto Ministério da Ação Social (TC nº
524.007/95-0)

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-
le o Aviso nº 78, de 2000, mediante o qual o Tribunal
de Contas da União – TCU, encaminha ao Senado
Federal cópia do Acórdão nº 71/2000, adotado pelo
Plenário daquela Instituição, referente à Tomada de
Contas Especial realizada no Centro Social Dr. Pio
Guerra, localizado em Vicância – PE.

O documento em comento foi encaminhado
pelo TCU ao Senado Federal apenas para conheci-
mento, seguindo o procedimento que vem sendo ulti-
mamente adotado por aquela Instituição de enviar có-
pia de todos os seus julgamentos a esta Casa.

O Aviso em análise foi recebido neste Senado
Federal, em 4 de maio de 2000, onde foi protocolado
como Diversos nº 78, de 2000, e encaminhado à Co-
missão de Fiscalização e Controle – CFC, em 5 de
maio de 2000.

II – Voto

Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das compe-
tências do Tribunal de Contas da União, não exigindo
nenhuma providência adicional do Congresso Nacio-
nal, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo ar-
quivamento do processo.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Freitas
Neto – Vice-Presidente em exercício – Moreira Men-
des – Relator – Tasso Rosado – Juvêncio da Fon-
seca – Jefferson Péres – Wellington Roberto – Ge-
raldo Althoff – Ricardo Santos – Luiz Otávio.



OF/CFC/Nº 31/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada no dia 2 de maio do corren-
te ano, aprovou Parecer, pelo conhecimento e remes-
sa ao arquivo do Aviso de nº 78, de 2000, de autoria
do Tribunal de Contas da União, que “Encaminha ao
Senado Federal cópia do Acórdão nº 71, de 2000,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fun-
damentam sobre Tomada de Contas Especial instau-
rada em nome de gestores do Centro Social Dr. Pio
Guerra – Vicência/PE em face de desvio de recursos
financeiros recebidos do extinto Ministério da Ação
Social – (TC-524.007/95-0)”.

Atenciosamente, – Senador Freitas Neto, Vi-
ce-Presidente em exercício.

PARECER Nº 349, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 79, de 2000 (nº
2.324/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão nº 340/2000, bem como dos
Relatório e Voto que o fundamentam, so-
bre auditoria realizada na área de pesqui-
sa e desenvolvimento de Projetos da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (TC
nº  14.752/99-9).

Relator: Senador Geraldo Althoff

I – Relatório

I.1 – Histórico

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Con-
trole o Aviso nº 2.324-SGS-TCU, de 28 de abril de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da
União (TCU) encaminha ao Senado Federal cópia
da Decisão nº 340/2000, adotada pelo Plenário da-
quela Instituição, referente à Auditoria realizada na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Os documentos ora apreciados foram encami-
nhados pelo TCU ao Senado Federal apenas para co-
nhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo
ultimamente adotado por aquela instituição de enviar
cópia de todos os seus julgamentos a esta Casa.

A Auditoria realizada pela Secretaria de Contro-
le Externo de Santa Catarina (SECEX/SC) teve por
objeto a área de pesquisa e desenvolvimento de pro-
jetos, com o objetivo de verificar os controles existen-

tes sobre as pesquisas desenvolvidas com recursos
da UFSC, bem como identificar a forma com que se
apropriam os resultados dessa pesquisas.

O Aviso em análise foi recebido neste Senado Fe-
deral, em 28 de abril de 2000, e encaminhado à Comis-
são de Fiscalização e Controle, em 5 de maio de 2000.

I.2 – Análise da Matéria

A Auditoria constatou que a UFSC ainda não
tem normas para garantia de privilégios e direitos
autorais sobre as tecnologias desenvolvidas por
seus pesquisadores, embora o tema já venha sendo
discutido há algum tempo naquela Universidade.

Em decorrência da relevância da questão, o Tri-
bunal resolveu tratá-la de forma mais ampla, a fim de
assegurar a uniformidade de tratamento por parte das
universidades federais. Para tanto, decidiu determi-
nar à 68 SECEX, unidade técnica coordenadora dos
trabalhos de auditorias referentes às universidades
federais, que remeta ao Conselho de Reitores das
Universidades e às SECEX do Amazonas, Rio Gran-
de do Sul, Pernambuco, Goiás e Rio de Janeiro cópi-
as do Relatório de Auditoria aqui mencionado, orien-
tando aquelas unidades técnicas no sentido de acres-
cer aos programas de trabalho já definidos a verifica-
ção dos controles existentes sobre as pesquisas de-
senvolvidas com a participação de pesquisadores
das universidades federais e a forma como os resulta-
dos dessas pesquisas são apropriados.

II – Voto do Relator

Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das compe-
tências do Tribunal de Contas da União, que não exi-
ge nenhuma providência adicional do Congresso Na-
cional, opinamos que a Comissão de Fiscalização e

Controle dela tome conhecimento e delibere
pelo arquivamento do processo.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2001. – Freitas
Neto, Vice-Presidente em exercício, Geraldo Althoff,
Relator – Tasso Rosado – Juvêncio da Fonseca –
Jefferson Péres – Wellington Roberto – Moreira
Mendes – Ricardo Santos – Luiz Otávio.

OF/CFC/Nº 32/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada no dia 2 de maio do corren-
te ano, aprovou o parecer, pelo conhecimento e re-
messa ao arquivo do Aviso de nº 79, de 2000, de au-



toria do Tribunal de Contas da União, que “encami-
nha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 340, de
2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam sobre auditoria realizada na área
de pesquisa e desenvolvimento de projetos da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina –
(TC-14.752/99-9)”.

Atenciosamente, – Freitas Neto, Vice-Presi–
dente no exercício.

PARECER Nº 350, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 92, de 2000 (nº
2.981/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão nº 249/2000, bem como dos Rela-
tório e Voto que o fundamentam, sobre au-
ditoria realizada na Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais – CPRM, para ve-
rificar a conformidade legal dos atos relati-
vos à área de licitações e contratos, e ava-
liar a atuação do setor de auditoria interna
daquela Entidade, no período de janeiro a
novembro de 1997. (TC nº 1.026/998-4)

Relator: Senador Freitas Neto

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº 2.98l-SGS-TCU, de 23 de maio de 2000,
mediante o qual o Tribunal de Contas da União – TCU
encaminha ao Senado Federal cópia do Acórdão nº
249/2000, adotado pela Câmara daquela Instituição,
referente a auditoria realizada na Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais – CPRM.

Os documentos em comento foram encaminha-
dos pelo TCU ao Senado Federal para conhecimento,
seguindo o procedimento que vem sendo ultimamen-
te adotado por aquela Corte de enviar cópia de todos
os julgamentos atinentes a auditorias a esta Casa.

A auditoria foi realizada no período de janeiro a
novembro de 1997, com cumprimento ao Plano de
Auditoria do TCU aprovado para o interregno em tela.
Abrangeu as áreas de licitações e contratos, bem
como a atuação do setor de auditoria interna da Enti-
dade, sendo responsáveis os agentes públicos Car-
los Oití Berbert, Gil Pereira de Souza Azevedo, Maria
José Cabral Cézar, Giuseppina Giaquinto de Araújo e
Sônia Muniz Ferreira.

A documentação em análise foi recebida, em 30
de maio de 2000, neste Senado Federal, onde foi pro-
tocolizada como Aviso nº 92, de 2000, e encaminha-
da à Comissão de Fiscalização e Controle, em 9 de
agosto de 2000.

I.2. Análise da Matéria
A auditoria constatou a ocorrência de diversas

falhas em procedimentos licitatórios, irregularidades
em contratos firmados e impropriedades relaciona-
das à área de pessoal, além de deficiências no siste-
ma de auditoria interna da Entidade, que resultaram,
dentre outras medidas, em:

a) determinação de prazo de 15 dias para que
os responsáveis promovam a anulação do procedi-
mento de inexigibilidade de licitação realizado para a
contratação do Consultor Hugo Augusto Spinelli, com
a conseqüente anulação do respectivo contrato;

b) aplicação de multa no valor de R$956,28 aos
responsáveis pela contratação acima citada;

c) aplicação de multa à Srª Sônia Muniz Ferreira
(Presidente da Comissão de Licitação) no valor de
R$956,28, em razão da falta de critérios objetivos
para avaliação e classificação das propostas do cer-
tame licitatório nº 1.587/97;

d) determinação à CPRM que adote, caso ne-
cessário, as providências referentes à instauração de
tomada de contas especial em face de eventuais pre-
juízos decorrentes do pagamento de despesas de
combustíveis restituídas por intermédio da ANEEL;

e) determinação à CPRM que informe ao TCU,
no prazo de 15 dias, as providências adotadas pela
Entidade auditada com vistas ao cumprimento das
determinações constantes da Decisão nº 196/98 –
Primeira Câmara;

f) determinação da juntada do processo às con-
tas da CPRM relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.

Não obstante o TCU ter apurado a existência de
graves infrações às normas legais, razão pela qual
deliberou pela imputação de multa aos responsáveis,
olvidou-se de encaminhar o processo ao Ministério
Público da União com vistas às providências cíveis e
penais cabíveis1. De se mencionar que existem indíci-
os de condutas delituosas, tipificadas na Seção III do
Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, bem como de atos de
improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública, previstos na Se-
ção III do Capítulo II da Lei nº 8.429/92. Considerando
a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar,
em havendo indícios de materialidade e autoria de cri-
me, ações penais públicas, além das ações de impro-



bidade administrativa, propomos o encaminhamento
de todo material proveniente do Tribunal de Contas
da União, assim como deste Relatório, ao Ministério
Público da União. Em adição a isso, propomos que
esta Comissão oficie ao TCU indagando dos motivos
pelos quais não foi feito o encaminhamento da docu-
mentação ao Ministério Público.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos que a Comissão
de Fiscalização e Controle:

– tome conhecimento do teor do Acórdão nº
249/2000;

– encaminhe a documentação oriunda do TCU,
bem como este Relatório, ao Ministério Público da
União, para as providências cabíveis;

– oficie ao Tribunal de Contas da União inda-
gando as razões pelas quais aquela Corte houve por
desnecessário o encaminhamento dos relatórios ori-
ginados da auditoria ao Ministério Público;

– delibere pelo arquivamento do processo.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Luiz

Otavio, Presidente eventual – Freitas Neto, Relator
– Tasso Rosado – Geraldo Althoff – Jefferson Pé-
res – Wellington Roberto – Juvêncio da Fonseca –
Ricardo Santos – Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências.

..........................................................................

CAPÍTULO IV
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

SEÇÃO III
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hi-
póteses previstas em lei, ou deixar de observar as for-
malidades pertinentes à dispensa ou à inexigilidade:

––––––––––
1O envio de processos concernentes a auditorias, que apurem a
existência de graves ilícitos, ao Ministério Público encontra guari-
da na Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/92), em seu art. 1º, VIII,
que prevê a competência do Tribunal para “representar ao poder
competente sobre irregularidade ou abusos apurados, indicando
o ato inquinado e definido responsabilidade, inclusive as de Mi-
nistro de Estado ou autoridade de nível hierárquico eqüivalente”;

Pena: detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos e
multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aque-
le que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispen-
sa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato
com o Poder Público.

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito
de obter, para si ou para outrem, vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da licita-
ção:

Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa.

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa
À instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder
Judiciário;

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, em favor do adjudicatório, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licita-
ção ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou,
ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronoló-
gica de sua apresentação:

Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido
para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem
indevida ou se beneficia, injustamente, das modifica-
ções ou prorrogações contratuais.

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realiza-
ção de qualquer ato de procedimento licitatório:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresen-
tada em procedimento licitatório, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena: detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos e
multa.

Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo:



Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vanta-
gem oferecida.

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Públi-
ca, licitação instaurada para aquisição ou venda de
bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I – elevando arbitrariamente os preços;
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita,

mercadoria falsificada ou deteriorada;
III – entregando uma mercadoria por outra;
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida;
V – tomando, por qualquer modo, injustamente,

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena: detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos e

multa.
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato

com empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar
com a Administração.

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros
cadastrais ou promover indevidamente a alteração,
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a
98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na
sentença e calculada em índices percentuais, cuja base
corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obti-
da ou potencialmente auferível pelo agente.

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato li-
citado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade
de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverte-
rá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal.

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de man-
dato, cargo, emprego ou função na admi-
nistração pública direta, indireta ou fun-
dacional e dá outras providências.

....................................................................................

CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa

....................................................................................

SEÇÃO – III
Dos Atos de Improbidade Administrativa

que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deve-
res de honestidade, imparcialidade, legalidade, e leal-
dade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou re-
gulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva perma-
necer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obri-

gado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conheci-

mento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi-
cial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
....................................................................................

OF./CFC/Nº 36/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,

Esta Comissão recebeu do Tribunal de Contas
da União cópia do Acórdão nº 249/2000 (documento
anexo), no qual foi decidida pela imputação de penali-
dades a administradores da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais – CPRM, pela prática de atos
ilícitos.

Estranhou, porém, aos Membros desta Comis-
são o fato de que a Corte de Contas não tenha, em
seu Acórdão, decidido pela remessa da matéria ao
Ministério Público, uma vez que, segundo a art. 1º,
VIII da Lei Orgânica nº 8.442/92, cumpria-lhe fazê-lo.

Em sessão realizada no dia 2 de maio do cor-
rente ano, a Comissão aprovou Parecer requerendo



ao Tribunal de Contas da União, as razões que o le-
varam à omissão da prática prevista em lei.

Diante do exposto, solicito que seja o Tribunal
de Contas da União oficiado a informar os motivos da
não comunicação ao Ministério Público.

Atenciosamente, Senador Freitas Neto, Vi-
ce-Presidente em exercício.

PARECER Nº 351, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 29, de 2001 (nº
9.313/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão nº 1.090/2000, bem como dos
Relatório e Voto que a fundamentam, so-
bre auditoria realizada em cumprimento à
Decisão nº 440/2000 (FISCOBRAS 2000),
na obra de construção do Anel Rodoviá-
rio de Fortalezal-CE. (TC nº 8.460/2000-7)

Relator: Senador Tasso Rosado

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº 9.313-SGS-TCU, de 14 de dezembro de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União
– TCU – encaminha ao Senado Federal cópia da De-
cisão nº 1.090/2000, adotada pelo Plenário daquela
instituição, referente à Auditoria realizada na Prefeitu-
ra Municipal de Fortaleza.

A Decisão em comento foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal, seguindo o procedimento,
que vem sendo ultimamente adotado por aquela insti-
tuição, de enviar cópia de todos os seus julgamentos
a esta Casa.

A Auditoria foi realizada nas obras do Anel Ro-
doviário Expresso de Fortaleza, que estão sendo exe-
cutadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, medi-
ante Convênio nº 154/99, firmado com o Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER.

I.2. Decisão do TCU
O Tribunal Pleno do TCU, reunido em sessão

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, ado-
tou a Decisão nº 1.090/2000, que, resumidamente,
transcrevemos a seguir:

1) informar à Comissão Mista que:
– devem ser finalizados os serviços de pavimen-

tação, drenagem e terraplenagem referentes à 1ª
Etapa do Anel Expresso, bem como as obras que já
foram iniciadas, uma vez que a paralisação dos traba-

lhos em fase final é contrária ao interesse público
(considerando-se que tais obras já se encontravam
quase concluídas, o TCU aceitou, excepcionalmente,
sua conclusão nos termos contratuais);

– deve ser realizada licitação para construção
das obras de arte da lª Etapa da obra;

– deve ser realizada licitação específica para as
demais etapas do empreendimento;

– deve ser realizado, pelo DNER, levantamento
para verificar a compatibilidade de preço dos serviços
relativos às obras de arte já iniciadas, com os pratica-
dos no mercado.

2) determinar à Prefeitura Municipal de Fortale-
za que:

– realize licitação para as obras de arte da 1ª
etapa cuja execução física não tenha sido iniciada;

– realize licitação para as demais etapas;
– cumpra a Lei nº 8.666/93.
3) determinar ao DNER que verifique a compati-

bilidade de preço dos serviços relativos às obras de
arte já iniciadas com os praticados no mercado.

Não consta dos autos deste processo se foram
prestadas, pelo DNER e pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza, informações a respeito das providências
adotadas para cumprir as determinações do TCU.
Como pode ser observado nas determinações acima
citadas, o TCU apenas exige, doravante, o cumpri-
mento da lei das licitações.

Deve-se ressaltar que, cumprindo determina-
ção de recentes leis de diretrizes orçamentárias, as
leis orçamentárias anuais têm contemplado dispositi-
vos que vedam a execução orçamentária das dota-
ções consignadas nos subtítulos relativos a obras e
serviços cuja gestão possui irregularidades aponta-
das em processos já apreciados pelo TCU, até autori-
zação em contrário da Comissão Mista de que trata o
art. 166 da Constituição.

A Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei
Orçamentária para 2001), contempla o subtítulo
26.782.0235.5714.0003-Construção de Anel Rodo-
viário no Corredor Nordeste – Expresso em Fortale-
za, com R$2.700.000,00. A execução das obras, ob-
jeto deste parecer, não foi vedada pela lei citada.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, e tendo em vista tratar-se o
assunto de matéria situada no âmbito das competên-
cias do TCU, opinamos que a Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle dela tome conhecimento e delibere da
seguinte forma:



1) envie ofício ao TCU solicitando informações
sobre a implementação ou não das determinações fe-
itas por aquela Corte à Prefeitura Municipal de Forta-
leza e ao DNER, assim como os resultados;

2) caso não tenham sido resolvidas tais pendên-
cias, convoque o Diretor-Geral do DNER e o Prefeito
de Fortaleza para prestar esclarecimentos a esta Co-
missão.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Frei-
tas Neto, Presidente – Tasso Rosado, Relator –
Luiz Otávio – Geraldo Althoff – Jefferson Péres –
Wellington Roberto – Juvêncio da Fonseca – Ri-
cardo Santos – Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pe-
las duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente
de Senadores e Deputados:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos
referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas

anualmente pelo Presidente da República;
II – examinar e emitir parecer sobre os planos e

programas nacionais, regionais e setoriais previstos
nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a
fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação
das demais comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comis-
são mista, que sobre elas emitirá parecer, e aprecia-
das, na forma regimental, pelo Plenário das duas Ca-
sas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetos que o modifiquem somente po-
dem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admiti-
dos apenas os provenientes de anulação de despesa,
excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para
Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III – sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando in-
compatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor modi-
ficação nos projetos a que se refere este artigo en-
quanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da
parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão
enviados pelo Presidente da República ao Congresso
Nacional, nos termos da lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados nes-
te artigo, no que não contrariar o disposto nesta se-
ção, as demais normas relativas ao processo legisla-
tivo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes pode-
rão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos
especiais ou suplementares, com prévia e específica
autorização legislativa.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

MENSAGEM DE VETO Nº 8

Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2001.

....................................................................................

OF/CFC/Nº 33/2001

Brasília, 3 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Em reunião realizada no dia 2 de maio do cor-

rente ano, no exame do Aviso de nº 29, de 2001, de
autoria do Tribunal de Contas da União, sobre a Deci-



são nº 1.090, de 2000, referente a levantamento de
auditoria realizado na obra de construção do Anel Ro-
doviário de Fortaleza _ CE (TC 008.460/2000-7), foi
aprovado por esta Comissão, Parecer solicitando in-
formações junto ao Tribunal de Contas da União.

Diante do exposto, venho solicitar que seja ofici-
ado o Tribunal de Contas da União a prestar informa-
ções sobre a implementação ou não das determina-
ções feitas por aquela Corte à Prefeitura Municipal de
Fortaleza e ao DNER, assim como os resultados.

Atenciosamente, – Freitas Neto, Vice-Presi–
dente em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com
relação aos pareceres lidos, referentes aos Avisos
nºs 92, de 2000, e 29, de 2001, a Presidência tomará
as providências necessárias a fim de atender às soli-
citações contidas em suas conclusões.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 352, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
2000 (nº 487/6 2000, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação José de Paiva
Netto para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Santo Antônio do Descoberto,
Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 248, de 2000 (nº 487, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Fundação José de Paiva
Netto para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Santo Antônio
do Descoberto, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 101, de
1999, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 314,
de 21 de dezembro de 1998, que outorga permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Fundação José de Pa-
iva Netto:

· José de Paiva Neto – Presidente

· Mário Borgéa N. da Cruz – Diretor
Administrativo

· Mathilde Gonçalves — Diretora Fi-
nanceira

· Luciano Alves Meira – Diretor de Ra-
diodifusão

· Paulo D. Pedreira – Diretor de Proj.
Especiais

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo Del-
gado, e aprovação unânime daquela Comissão.Na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da-
quela Casa, o projeto foi considerado jurídico, consti-
tucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 248, de 2000, eviden-
cia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, fi-
cando caracterizado que a entidade Fundação José
de Paiva Netto atendeu a todos os requisitos técni-
cos e legais para habilitar-se à outorga da permis-
são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do



Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Ricar-
do Santos, Presidente – Maguito Vilela, Relator –
Arlindo Porto – Jonas Pinheiro – Gerson Camata –
Pedro Piva – Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy
(abstenção) – Nilo Teixeira Campos – Eduardo Si-
queira Campos – Osmar Dias – Romeu Tuma – Gil-
vam Borges – Geraldo Cândido (abstenção) – Lú-
cio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. Ë da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 353, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de
2000 (nº 492/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Difusora
de São José do Rio Pardo Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 250, de 2000 (nº 492, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora
de São José do Rio Pardo Ltda. para explorar o servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São
Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.432,
de 1999, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 28, de
18 de março de 1999, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
mos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Vera Lúcia G. Torres 108.000

Lupércio Torres Neto 36.000

Leopoldo Poggio Torres 36.000

Total de Cotas 180.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido



parecer favorável de seu relator, Deputado Vic Pires
Franco, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Voto

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 250, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Difusora de São José
do Rio Pardo Ltda. atendeu a todos os requisitos téc-
nicos e legais para habilitar-se à renovação da per-
missão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Ricar-
do Santos, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Arlindo Porto – Maguito Vilela – Jonas Pinheiro –
Lúcio Alcântara – Eduardo Suplicy (abstenção) –
Carlos Patrocínio – Gerson Camata – Osmar Dias
– Eduardo Siqueira Campos – Nilo Teixeira Cam-
pos – Geraldo Cândido (abstenção) – Romeu Tuma
– Gilvam Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 354, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de
2000 (nº 531/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Regional Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radío-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 259, de 2000 (nº 531, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão da Rádio Regional Comuni-



cação Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ribei-
rão Preto, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº413, de
1999, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº53, de
4 de fevereiro de 1997, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Regional Comunicação Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

João Fernandes Molina 23.328

Rachel Mariza Bianco Molina 26.672

Total de Cotas 50.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Francistônio Pinto, e
aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos
do Ministro de Estado das Comunicações, inclusa
nos autos, que o pleito foi originalmente formulado
pela entidade Organização Rádio Colorado Ltda., ra-
zão porque se propõe o registro da mudança de seu
nome, por meio de emenda de redação ao art. 1º do
PDS em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma
série de informações a serem prestadas e exigências

a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise desta Comis-
são de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 259, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Regional Comu-
nicação Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 259, de 2000 a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se
refere a Portaria nº 53, de 4 de fevereiro de
1997, que renova por dez anos, a partir de
1º de maio de 1994, a permissão da Rádio
Regional Comunicação Ltda., outorgada ori-
ginariamente à Organização Rádio Colorado
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001 – Ricar-
do Santos, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Arlindo Porto – Maguito Vilela – Jonas Pinheiro –
Lúcio Alcântara – Carlos Patrocínio – Eduardo Su-
plicy (abstenção) – Nilo Teixeira Campos – Eduar-
do Siqueira Campos – Osmar Dias – Romeu Tuma
– Gilvan Borges – Geraldo Cândido (abstenção) –
Gerson Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. Ë da competência exclusiva do Congresso

Nacional:
....................................................................................



XII– apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, púbico e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 355, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de
2001 (nº 510/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Educativa e Cultural
Alto Paranaíba para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Oliveira, Estado de
Minas Gerais".

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº8, de 2001 (nº 510, de 2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outor-
ga permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Oliveira,
Estado de Minas Gerais.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Fundação Educativa
e Cultural Alto Paranaíba:
· Diretor-Presidente – Oscar García de Faria
· Diretor Vice-Presidente – Rodrigo de Melo Faria
· Diretor Adm. Financeiro – Sônia Alves da Mata

II – Análise

Líder do Centro Oeste de Minas, Oliveira e um
dos mais importantes municípios mineiros, com uma
população superior a 12 mil habitantes, e uma econo-
mia voltada para a indústria e a agropecuária.

Tenho com Oliveira uma relação especial, fun-
dada na admiração e no reconhecimento do trabalho
que suas lideranças vêm desempenhando em favor
do progresso do município, berço de ilustres persona-
lidades da vida social e política das Minas Gerais.

Essa nova emissora de rádio vai juntar-se à já
existente no Município e aos três jornais que são edi-
tados na cidade, constituindo-se em importante fator
de crescimento social, cultural e político de Oliveira.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 8, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Reso-
lução nº39, de 1992, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a Fundação Educativa e Cultural Alto Pa-
ranaíba atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2001. –

Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pe-
reira, Relator – Maguito Vilela – Arlindo Porto –
Gerson Camata – Jonas Pinheiro – Pedro Piva –
Osmar Dias – Gilvam Borges – Eduardo Siqueira
Campos – Geraldo Cândido (abstenção)– Eduardo
Suplicy (abstenção) – Nilo Teixeira Campos – Car-
los Patrocínio – Lúcio Alcântara.

PARECER Nº 356, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 132, de 2000 nº
392/2000, na Câmara dos Deputados),
que prova o texto do Acordo de Coopera-



ção Cultural entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolívia, celebrado em La
Paz, em 26 de julho de 1999.

Relator: Senador João Alberto

I – Relatório

Com base no disposto no art. 84, inciso VIII, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú-
blica submete à consideração dos Senhores Mem-
bros do Congresso Nacional, por meio da Mensagem
nº 1.442, de 5 de outubro de 1999, o texto do Acordo
de Cooperação Cultural entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da
Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de julho de
1999. Acompanha o citado documento a Exposição
de Motivos nº 338, DAMC-MRE-AAPS, de 24 de se-
tembro de 1999, do Senhor Ministro de Estado, interi-
no, das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Felipe
de Seixas Corréa.

2. Quando da sua regular tramitação pela Câ-
mara dos Deputados, a matéria obteve a aprovação
das suas comissões de Educação, Cultura e Despor-
to, de Constituição e Justiça e de Redação (com
emenda de redação devidamente aprovada: fls. 21 do
sumário anexo), acrescido do sempre e oportuno
lembrete de que os atos passíveis de revisão do Acor-
do ou. ”quaisquer ajustes complementares que acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional“, ficarão sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional (fl. 21 do sumário anexo, oriundo da
Câmara dos Deputados).

II – Voto

3. Brasil e Bolívia, cada vez mais integrados por
especial canal de aproximação entre os seus países,
propõem-se, mutuamente, um novo Acordo de Coo-
peração Cultural, em substituição ao já ultrapassado
Convênio de Intercâmbio cultural, assinado em 29 de
março de 1958. Evidentemente, decorrido quase
meio século em relação ao Convênio citado, muitos
fatos mudaram sob os aspectos político e econômico,
com a velocidade própria dos novos tempos. E a cul-
tura não poderia restar à margem de saltos compro-
vadamente qualitativos e beneficiadores da espécie
humana. Assim, Brasil e Bolívia, irmanados, sem dú-
vida, de propósitos idênticos, unem-se, por meio do
presente acordo, para ”incrementar a integração cul-
tural“ entre os dois países, sob bases mais eficientes
em termos de cooperação e intercâmbio. E o fazem
em bases recíprocas, com o comprometimento de

buscar fontes de financiamento em organismos inter-
nacionais e fundações com programas culturais para
a realização de empreendimentos comuns (art. V).
Ademais, são estimuladas as trocas de publicações
entre bibliotecas, a tradução e a edição ou co-edição
de obras literárias, bem como a co-produção de obras
musicais (art. VI). São incentivadas as atividades e o
intercâmbio da pesquisa histórica e compilação de
material bibliográfico e informativo, além do intercâm-
bio dos institutos de formação artística de ambos os
Países (art. VII). São promovidas atividades conjun-
tas relacionadas ao objeto deste Acordo entre suas
entidades de difusão cultural (art. VIII). Favore-
cer-se-á a realização de filmes sob o regime de
co-produção e co-distribuição (art. IX). Cada País
permitirá a entrada em seu território de material perti-
nente à cultura do outra Parte, desde que contribua
ao desenvolvimento das atividades relacionadas a
este Acordo (art. X). As-Partes recomendam o uso de
Banco de dados comum informatizado para a difusão
cultural conjunta (art. XI). É criada Comissão Executi-
va Cultural para estabelecer programas de execução
e promover sua. avaliação periódica (art. XII). Essa
Comissão examinará os recursos orçamentários para
a execução de programas conjuntos (art. XIII). O art.
XIV estabelece a cláusula de vigência do Acordo.

4. Em face do exposto, entendemos que o Acor-
do em referência, com os propósitos neles explicita-
dos, contribuirá, por certo, para ampliar o intercâmbio
cultural entre os dois Países. Somos, pois, pela apro-
vação integral do seu texto.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Jeffer-
son Péres, Presidente – João Alberto Souza, Rela-
tor – José Coelho – Gilberto Mestrinho – Emília
Fernandes – Bernardo Cabral – Íris Rezende – Pe-
dro Piva – Eduardo Suplicy – Hugo Napoleão –
Paulo Hartung – Romeu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

....................................................................................



Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II – exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a direção superior da administração federal;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição;

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor sobre a organização e o funciona-
mento da administração federal, na forma da lei

VII – manter relações com Estados estrangei-
ros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos inter-
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional

..........................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 132, DE 2000

(Do Poder Executivo)

PARECER DA COMISSÃO

A Representação Brasileira na Comissão Parla-
mentar Conjunta, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Relatório favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 132/00, da Deputada
Marisa Serrano, que “aprova o texto do Acordo de Co-
operação Cultural entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República da Bolí-
via, celebrado em La Paz, 26 de julho de 1999.”

Estiveram presentes os Senhores Parlamenta-
res:

Deputados:Júlio Redecker, Presidente; Feu
Rosa, Secretário-Geral Adjunto; Deputado Nelson
Marchezan, titular, Deputados: Luciano Pizzatto, Ma-
risa Serrano, João Herrmann Neto e Celso Russo-
manno, suplentes. Senadores: Geraldo Althoff, Hen-
rique Loyola e Roberto Requião, titulares.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000, –
Deputado Júlio Redecker, Presidente.

Representação Brasileira na Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PDS Nº 132, DE 2000

(Projeto de Decreto Legislativo nº 392–A
de 2000, na Câmara dos Deputados)

MENSAGEM Nº 1.442, DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Coo-
peração Cultural entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia, celebrado em La
Paz, 26 de julho de 1999.

Autor: Poder Executivo
Relatora: Deputada Marisa Serrano

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submeteu à consideração do Congresso Nacio-
nal, por meio da Mensagem nº 1.442, de 1999, acom-
panhada de Exposição de Motivos firmada pelo Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado, interino, das
Relações Exteriores, Luiz Felipe de Seixas Corrêa, o
texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia, celebrado em La Paz, 26 de
julho de 1999.

Na Câmara dos Deputados, a Mensagem nº
1.442 de 1999 foi inicialmente distribuída à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que,
em 12 de janeiro de 2000, aprovou a adesão do Brasil
ao Acordo, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 392.

A matéria seguiu, então, para a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, sendo lá votada e
aprovada em 12 de abril de 2000.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação, em 25 de abril de 2000, foi aprovada, com
emenda de caráter formal, ao parágrafo único do art.
1º do Projeto de Decreto Legislativo original.

Em seguida, o texto do Acordo foi remetido ao
Senado Federal.

Recebidos os autos pelo Senado Federal, a ma-
téria sob análise recebeu o nº 132, de 2000, sendo re-
metida, em 5 de junho de 2000, pela Casa revisora, à
Representação Brasileira na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul – CPCM, para que essa apre-
sentasse seu relatório, o qual, nos termos do inciso I
do art. 2º da Resolução nº 1 de 1996-CN, aprovada
em 21 de novembro de 1996, deve ser preliminar à
apreciação do mérito das proposições por quaisquer
das Casas do Congresso Nacional, quando envolver



questões atinentes ao Mercosul ou aos países asso-
ciados.

O fato, contudo, de não ter o Acordo sido apreci-
ado preliminarmente pela Representação Brasileira
na CPCM não invalida a apreciação já feita pelas Co-
missões Temáticas pertinentes, tendo em vista o dis-
posto no § 1º do artigo 2º da Resolução nº 1, de
1996-CN.

Interpretando-se esse dispositivo, de forma sis-
têmica, pode-se concluir que a falta de manifestação
preliminar, por parte da Representação Brasileira na
CPCM, é convalidável, tendo em vista que o Relatório
emitido por esta Representação não é vinculante e
que sua elaboração é independente da apreciação da
matéria pelas Comissões competentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, nos termos da
referida norma (§ 1º do artigo 2º da Resolução nº1, de
1996-CN), sanando-se, com a presente apreciação, o
vício existente.

Quanto ao mérito, o Acordo em apreciação des-
tina-se a substituir, no que se refere aos temas cultu-
rais, o Convênio de Intercâmbio Cultural, de 29 de
março de 1958, a fim de propiciar condições instituci-
onais para aprofundar e ampliar o intercâmbio entre
os dois países. Dispõe, para tanto, a respeito da coo-
peração e do intercâmbio nas áreas de cultura, em
especial sobre o incremento das atividades de divul-
gação cultural conjunta, assim como sobre a divulga-
ção, em cada dos respectivos países, das atividades
culturais e da literatura do outro país: o estímulo ao in-
tercâmbio nos campos da pesquisa histórica e da
compilação de material bibliográfico e informativo, in-
clusive entre institutos de formação artística de am-
bos os Estados-Partes.

O Acordo de Cooperação Cultural ora celebrado
com a Bolívia, como bem ressaltou o relator designa-
do na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, é semelhante aos Acordos de Cooperação
Cultural firmados recentemente pelo Brasil com a
Argentina e o Uruguai. Tal como aqueles, tem, este,
por objeto a criação de um arcabouço jurídico—insti-
tucional que estimule e oportunize várias atividades
de cooperação cultural.

Relevante lembrar, ademais, como frisou o en-
tão relator em seu voto, que esse Acordo é condizen-
te com o princípio constitucional do parágrafo único
do artigo 4º da Constituição, segundo o qual “a Repú-
blica Federativa do Brasil buscará a integração eco-
nômica, política, social e cultural dos povos da Améri-
ca Latina visando à formação de uma comunidade la-
tino—americana de nações.” Assim, a normatização

proposta insere-se no contexto de uma ampla articu-
lacão de interesses com os países que são nossos vi-
zinhos regionais, destinando-se a aprofundar os tradi-
cionais vínculos de amizade e intercâmbio que com
eles mantemos.

Desta forma, em minha opinião, cumpre-nos
tão-somente referendar a decisão da Câmara dos De-
putados que aprovou o Acordo de Cooperação Cultu-
ral entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, celebrado em La
Paz, em 26 de julho de 1999, nos termos do PDS nº
132, de 2000 (Projeto de Decreto Legislativo nº 392-A,
de 2000, na Câmara dos Deputados) e recomendar
que o referido instrumento internacional seja também
aprovado pelo Senado Federal, para que possa, en-
tão, ser ratificado pelo Governo brasileiro.

Sala da Comissão, de de 2000, – Deputada
Marisa Serrano, Relatora.

PARECER Nº 357, DE 2001

Da Comissão de Serviços de
Infra-estrutura, sobre o Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
63, de 1989 (nº 5.993/90, naquela Casa de
autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre a construção de logra-
douros e edifícios de uso público e de
veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência física, nos ter-
mos do § 2º do art. 227 e do art. 244 da
Constituição Federal.

Relator: Senador Luiz Pontes

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão de
Infra-estrutura o Projeto de Lei do Senado – PLS nº
63, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Maga-
lhães, que dispõe sobre a construção de logradouros,
de edifícios de uso público e de veículos de transporte
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pesso-
as portadoras de deficiência, nos termos dos arts.
227, § 2º, e 244, da Constituição Federal.

A versão original do projeto, apresentado em
1989, constava de dois artigos que abrangiam, de
maneira genérica, a acessibilidade das pessoas por-
tadoras de deficiência aos edifícios e logradouros pú-
blicos e aos meios de transporte.

Aprovado no Senado Federal e, posteriormente,
na Câmara dos Deputados, o PLS nº 63/89 retorna



hoje à Comissão de Infra-estrutura do Senado acres-
cido de outros quatorze dispositivos que lhe impri-
mem maior consistência e regulam de modo porme-
norizado o acesso pretendido.

O texto da proposta que ora examinamos inclui
dispositivos sobre as exceções à norma (prédios e lo-
gradouros não abrangidos pela lei); as condições es-
peciais de aprovação de novas construções nos códi-
gos municipais; a obrigatoriedade da colocação de
pictograma do Símbolo Internacional de Acesso aos
Deficientes Físicos; as responsabilidades do Poder
Público; a necessidade da observância das novas re-
gras na definição e demarcação de locais de embar-
que e desembarque e, ainda, sobre os parâmetros
antropométricos.

O ilustre autor da proposta justifica que seu ob-
jetivo é tornar realidade a norma constitucional que
”recomenda expressamente a criação de programas
de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental,
bem como de integração social do adolescente porta-
dor de deficiência“.

II – Análise

O tema acessibilidade foi, na última década, ob-
jeto de inúmeras propostas similares, duas das quais
de enorme relevância. A mais antiga delas é, exata-
mente, o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 1989,
que ora apreciamos.

O segundo projeto, que tramitou no Senado
como Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 34/99, teve
origem no Executivo Federal. Originalmente encami-
nhado à Câmara dos Deputados, em setembro de
1998, essa proposição dita normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pes-
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade re-
duzida. Cuida, portanto, da mesma matéria de que
trata o projeto objeto deste parecer.

Ocorre que, em 28 de novembro último, o Ple-
nário desta Casa aprovou o PLC nº34/99, sem emen-
das. Significa dizer que o projeto concluiu sua tramita-
ção neste Legislativo e deverá ser encaminhado à
sanção presidencial nos próximos dias.

Dessa forma, embora seja irretocável o mérito
da iniciativa do Senador Jutahy Magalhães – a quem
rendemos nosso mais sincero louvor pela visão políti-
ca, pelo reconhecimento precoce da necessidade de
o País adaptar-se às reais características de sua po-
pulação e pela presteza em regulamentar de forma
consciente dispositivo fundamental de nossa Lei Maior
–, entendemos que o PLS nº63/89 encontra-se preju-

dicado pela aprovação do PLC nº 34/99, devendo ser
encaminhado aos arquivos.

III – Voto

Em face da prejudicialidade acima referida, vo-
tamos pelo arquivamento do Projeto de Lei do Sena-
do nº 63, de 1989, com lastro nos arts. 133, III, e 334,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – José
Alencar, Presidente– Luiz Pontes, Relator – Leomar
Quintanilha – Carlos Patrocínio – Paulo Souto – Na-
bor Júnior – Ricardo Santos – Geraldo Cândido –
Paulo Hartung – Arlindo Porto – Tasso Rosado –
Roberto Requião – José Fogaça – Mauro Miranda.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS

DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

Lei Originária do Projeto de Lei da
Câmara nº 34 de 1999

LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilida-
de das pessoas portadoras de deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida, e dá ou-
tras providências.

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

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e cri-
térios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas
as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos transportes e dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoa portadora de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida;

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento



e a circulação com segurança das pessoas, classifi-
cadas em:

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as exis-
tentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as exis-
tentes no interior dos edifícios públicos e privados;

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as
existentes nos meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações: qualquer entra-
ve ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a ex-
pressão ou o recebimento de mensagens por inter-
médio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam
ou não de massa;

III – pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida: a que temporária ou permanen-
temente tem limitada sua capacidade de relacio-
nar-se com o meio e de utilizá-lo;

IV – elemento da urbanização: qualquer compo-
nente das obras de urbanização, tais como os refe-
rentes a pavimentação, saneamento, encanamentos
para esgotos, distribuição de energia elétrica, ilumi-
nação pública, abastecimento e distribuição de água,
paisagismo e os que materializam as indicações do
planjamento urbanístico;

V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos
existentes nas vias e espaços públicos, superpostos
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado
não provoque alterações substanciais nestes ele-
mentos, tais como semáforos, postes de sinalização
e similares, cabinas telefônicas, fontes públicas, lixei-
ras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros
de natureza análoga;

VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facili-
te a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o
uso de meio físico.

CAPÍTULO II
Dos Elementos da Urbanização

Art. 3º o planejamento e a urbanização das vias
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso
público deverão ser concebidos e executados de for-
ma a torná-los acessíveis para as pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais
espaços de uso público existentes, assim como as
respectivas instalações de serviços e mobiliários ur-
banos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem
de prioridade que vise á maior eficiência das modifi-
cações, no sentido de promover mais ampla acessibi-

lidade às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Art. 5º o projeto e o traçado dos elementos de
urbanização públicos e privados de uso comunitário,
nestes compreendidos os itinerários e as passagens
de pedestres, os percursos de entrada e de saída de
veículos, as escadas e rampas, deverão observar os
parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes
ou a construir em parques, praças, jardins e espaços
livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo
menos, de um sanitário e um lavatório que atendam
às especificações das normas técnicas da ABNT.

Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção.

Parágrafo único. As vagas a que se refere o ca-
put deste artigo deverão ser em número equivalente
a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma
vaga, devidamente sinalizada e com as especifica-
ções técnicas de desenho e traçado de acordo com
as normas técnicas vigentes.

CAPÍTULO III
Do Desenho e da Localização do

Mobiliário Urbano

Art. 8º Os sinais de tráfego, semáforos, postes
de iluminação ou quaisquer outros elementos vertica-
is de sinalização que devam ser instalados em itinerá-
rio ou espaço de acesso para pedestres deverão ser
dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circu-
lação, e de modo que possam ser utilizados com a
máxima comodidade.

Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados
nas vias públicas deverão estar equipados com me-
canismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e
sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que
sirva de guia ou orientação para a travessia de pesso-
as portadoras de deficiência visual, se a intensidade
do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.

Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano de-
verão ser projetados e instalados em locais que per-
mitam sejam eles utilizados pelas pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida.



CAPÍTULO IV
Da acessibilidade nos edifícios

públicos ou de uso coletivo

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao uso cole-
tivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis às pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifí-
cios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser observados, pelo menos, os seguintes
requisitos de acessibilidade:

I – nas áreas externas ou internas da edificação,
destinadas a garagem e a estacionamento de uso pú-
blico, deverão ser reservadas vagas próximas dos
acessos de circulação de pedestres, devidamente si-
nalizadas, para veículos que transportem pessoas
portadoras de deficiência com dificuldade de locomo-
ção permanente;

II – pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras arquitetôni-
cas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuni-
quem horizontal e verticalmente todas as dependên-
cias e serviços do edifício, entre si e com o exterior,
deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta Lei; e

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de
um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipa-
mentos e acessórios de maneira que possam ser utili-
zados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências,
aulas e outros de natureza similar deverão dispor de
espaços reservados para pessoas que utilizam cadei-
ra de rodas, e de lugares específicos para pessoas
com deficiência auditiva e visual, inclusive acompa-
nhante, de acordo com a ABNT, de modo a facili-
tar-lhes as condições de acesso, circulação e comu-
nicação.

CAPÍTULO V
Da acessibilidade nos edifícios de uso privado

Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja
obrigatória a instalação de elevadores deverão ser
construídos atendendo aos seguintes requisitos míni-
mos de acessibilidade:

I – percurso acessível que una as unidades ha-
bitacionais com o exterior e com as dependências de
uso comum;

II – percurso acessível que una a edificação à
via pública, às edificações e aos serviços anexos de
uso comum e aos edifícios vizinhos;

III – cabine do elevador e respectiva porta de en-
trada acessíveis para pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida,

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com
mais de um pavimento além do pavimento de acesso,
à exceção das habitações unifamiliares, e que não
estejam obrigados à instalação de elevador, deverão
dispor de especificações técnicas e de projeto que fa-
cilitem a instalação de um elevador adaptado, deven-
do os demais elementos de uso comum destes edifí-
cios atender aos requisitos de acessibilidade.

Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável
pela coordenação da política habitacional regulamen-
tar a reserva de um percentual mínimo do total das ha-
bitações, conforme a característica da população lo-
cal, para o atendimento da demanda de pessoas por-
tadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

CAPÍTULO VI
Da Acessibilidade nos Veículos de

Transporte Coletivo

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deve-
rão cumprir os requisitos de acessibilidade estabele-
cidos nas normas técnicas específicas.

CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas de

Comunicação e Sinalização

Art. 17. O Poder Público promoverá a elimina-
ção de barreiras na comunicação e estabelecerá meca-
nismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis
os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de
comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à
informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Art. 18. O Poder Público implementará a forma-
ção de profissionais intérpretes de escrita em braile,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facili-
tar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa por-
tadora de deficiência sensorial e com dificuldade de
comunicação.

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de si-



nais ou outra subtitulação, para garantir o direito de
acesso à informação às pessoas portadoras de defi-
ciência auditiva, na forma e no prazo previstos em re-
gulamento.

CAPÍTULO VIII
Disposições Sobre Ajudas Técnicas

Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão
de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transpor-
te e de comunicação, mediante ajudas técnicas.

Art. 21. O Poder Público, por meio dos organis-
mos de apoio à pesquisa e das agências de financia-
mento, fomentará programas destinados:

I – à promoção de pesquisas científicas voltadas
ao tratamento e prevenção de deficiências;

II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à
produção de ajudas técnicas para as pessoas porta-
doras de deficiência;

III – à especialização de recursos humanos em
acessibilidade.

CAPÍTULO IX
Das Medidas de Fomento à

Eliminação de Barreiras

Art. 22. É instituido, no âmbito da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça,
o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação
orçamentária específica, cuja execução será discipli-
nada em regulamento.

CAPÍTULO X
Disposições Finais

Art. 23. A Administração Pública federal direta e
indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária
para as adaptações, eliminações e supressões de
barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de
uso público de sua propriedade e naqueles que este-
jam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único. A implementação das adapta-
ções, eliminações e supressões de barreiras arquite-
tônicas referidas no caput deste artigo deverá ser ini-
ciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.

Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas
informativas e educativas dirigidas à população em ge-
ral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la
quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida

Art. 25. As disposições desta Lei aplicam-se aos
edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cul-
tural ou de valor histórico-artístico, desde que as mo-

dificações necessárias observem as normas específi-
cas reguladoras destes bens.

Art. 26. As organizações representativas de
pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade
para acompanhar o cumprimento dos requisitos de
acessibilidade estabelecidos nesta Lei.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179º da Inde-
pendência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO –  José Gregori.

PARECER Nº 358, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 56, de 2001 (nº
518/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, para Abolição Recíproca da
Exigência de Visto de Entrada entre o
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República da Hungria,
celebrado em Budapeste, em 9 de no-
vembro de 1999.

Relator: Senador José Coelho

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº56, de 2001 (nº
518, de 2000, na origem), que Aprova o texto do Acor-
do, por troca de Notas, para Abolição Recíproca da
Exigência de Visto de Entrada entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Hungria, celebrado em Budapeste, em 9 de
novembro de 1999.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Presidente da República sub-
mete à apreciação parlamentar o texto desse ato in-
ternacional.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em 28 de junho de 2000, ten-
do naquela Casa passado pelo crivo das Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação e Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

Proveniente de troca de notas entre os Gover-
nos, a liberalidade reciprocamente proposta no pre-
sente Acordo é, portanto, decorrente do direto empe-
nho dos Estados, em um esforço bilateral, em prol do
aperfeiçoamento da relação entre ambos os países.



Buscando estimular e incrementar os vínculos
comerciais, de cooperação econômica e de relações
culturais, o Acordo em apreciação dispensa os vistos
de entrada no território nacional de ambos os países,
por parte de brasileiros e húngaros, para permanên-
cia de até 90 dias, exceto quando o visitante desejar
obter emprego ou desempenhar atividade remunera-
da no território receptor.

Reserva-se, tanto ao Brasil quanto à Hungria, o
direito de recusar a entrada de cidadão da outra parte
acordante quando venha a ameaçar a

segurança, ordem pública ou saúde pública do
país receptor. E, ainda, quando o interessado não
possua recursos financeiros suficientes para cobrir as
despesas decorrentes de sua estada.

Acompanhando a Mensagem nº 382, de 2000,
do Poder Executivo, que encaminha o Acordo à apre-
ciação legislativa, vem a cópia autêntica da Nota do
Governo da República da Hungria, com o incluso tex-
to factício, versado em onze artigos.

II – Análise

Trata-se a toda evidência de Acordo convenien-
te e oportuno aos interesses nacionais, haja vista as
inúmeras possibilidades de aproximação política,
econômica e cultural dele decorrentes.

A rápida aproximação dos ditos “países da Eu-
ropa do Leste” à União Européia, que modernamente
se verifica, com suas eminentes adesões ao Tratado
de Roma, significa um importante cenário de futuro,
que em nenhuma hipótese pode ser negligenciado
em uma visão estratégica de política externa.

Por outro lado, de imediato, a República da
Hungria representa um importante espaço que en-
cerra inúmeras oportunidades a serem aproveitadas,
sendo o Acordo examinado um importante elemento
facilitador  de relações potencialmente desejáveis.

III – Voto

Por todo o exposto e por ser constitucional e legal,
bem como versado em boa técnica legislativa, somos
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº56,
de 2001, que Aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas, para Abolição Recíproca da Exigência de Visto
de Entrada entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Hungria, celebrado
em Budapeste, em 9 de novembro de 1999.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Jeffer-
son Péres, Presidente – José Coelho, Relator –
Hugo Napoleão – Bernardo Cabral – Pedro Piva –
Romeu Tuma – Gilberto Mestrinho – Paulo Har-
tung – Eduardo Suplicy – João Alberto Souza –
Emília Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

...................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso

Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 359, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 49, de 2001
(nº 400/2000, na Câmara dos Deputados)
que aprova o texto do Convênio de Subs-
crição de Ações da Corporação Andina
de Fomento – CAF, firmado com o Banco
Central do Brasil.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº49, de 2001 (nº
400, de 2000, na origem), que “aprova o texto do Con-
vênio de Subscrição de Ações da Corporação Andina
de Fomento – CAF, firmado com o Banco Central do
Brasil”.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Presidente da República sub-
mete à apreciação parlamentar o texto deste ato in-
ternacional.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados em 15 de março de 2001, tendo,
naquela Casa, passado pelo crivo das Comissões de
Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e de Re-
dação e Relações Exteriores e Defesa Nacional.



O referido Convênio, bem como o Convênio
Constitutivo da CAF haviam sido encaminhada, em 8
de junho de 1999, pelo Ministério da Fazenda, à Casa
Civil da Presidência da República, a fim de que esses
fossem submetidos ao Congresso Nacional. Antes
porém que a Mensagem fosse apresentada ao Con-
gresso Nacional, o Banco Central intercedeu junto à
Casa Civil da Presidência da República informando
que em verdade o que haveria de ser submetido ao
Poder Legislativo era apenas o Convênio de Subscri-
ção de Ação e não o Convênio Constitutivo da Corpo-
ração Andina de Fomento – CAF, o qual serviria ape-
nas para instruir o processo tendo em vista que o
Anexo I do novo Convênio de Subscrição de Ações
prevê para os acionistas da série “c”, que é o caso do
Brasil, os direitos e obrigações estabelecidos no Con-
vênio Constitutivo. Assim, em 30 de junho de 1999,
reformulada e reencaminhada a exposição de moti-
vos do Ministério da Fazenda à Casa Civil da Presi-
dência da República sendo, posteriormente, submeti-
da a matéria ao Congresso Nacional, por meio da
Mensagem 934, datada de 6 de julho de 1999.

Cumpre destacar, da exaustiva exposição de
motivos do Ministro de Estado da Fazenda, os se-
guintes aspectos:

“O Governo brasileiro, no contexto de
sua atual estratégia de integração regional,
decidiu autorizar o aumento de sua participa-
ção no capital acionário da Corporação Andi-
na de Fomento – CAF. Tal permissão foi soli-
citada pela E.M/MF. nº 379, de 25-6-98, que
originou autorização presidencial publicada
no DOU, em 7 de julho de 1998. O Banco
Central do Brasil, como representante do
Governo brasileiro na CAF, aprovou o Voto
BCB 473 /98, autorizando a subscrição de
2.512 ações da Série “C”, relativas ao capital
integralizado, com valor patrimonial de
US$9.950,00 cada, correspondendo o preço
total das ações ao montante de
US$24.994.400,00. O novo Convênio de
Subscrição de Ações foi assinado pelas duas
instituições em 4 de março de 1999.

A CAF é instituição financeira multila-
teral, integrada pelos 5 países membros da
Comunidade Andina de Nações (CAN), a
saber, Bolívia, Colômbia, Equador Peru e
Venezuela, além de 22 bancos comerciais
privados da região. Conta ainda com a parti-
cipação, na qualidade de membros ex-
tra-regionais,

do Brasil, México, Chile, Panamá, Pa-
raguai, da Jamaica e de Trinidad e Tobago.
A Corporação tem por objetivo prestar servi-
ços financeiros que promovam e incentivem
o processo de integração econômica e o de-
senvolvimento da região andina, bem como
a inserção de tais países na economia inter-
nacional em conjunto com instituições públi-
cas e privadas. Tendo iniciado suas opera-
ções em 1970, a CAF tem sede em Cara-
cas, Venezuela.

Os acionistas extra-regionais, caso do
Brasil, são passíveis das seguintes modali-
dades operativas operações com governos
ou dependências governamentais: (i) coope-
ração técnica e empréstimos para financia-
mento de projetos que, direta ou indireta-
mente, venham a beneficiar a região andina;
(ii) administração e canalização de linhas de
crédito de terceiros para financiamento de
projetos no pais; (iii) operações de subscri-
ção e administração de recursos em fideico-
misso para financiamento de projetos e ati-
vidades que fortaleçam a integração com a
região andina; (b) operações com empresas
públicas ou privadas: assistência financeira,
que promova a integração com a região an-
dina, mediante qualquer modalidade opera-
cional vigente;

(c) operações com instituições financeiras:
linhas de crédito para financiamento de comér-
cio exterior com países da região andina.

O aporte adicional de capital do Brasil
permitirá alavancar mais recursos para no-
vos projetos de nosso interesse. Além do
aspecto financeiro, um maior relacionamen-
to do Brasil com a CAF reveste-se de evi-
dente importância político-estratégica. Os
países da Comunidade Andina fazem fron-
teira com regiões brasileiras necessitadas
de desenvolvimento e, portanto, carentes de
infra-estrutura.

Na XC Reunião da Diretoria Executiva
da CAF, realizada em 12 de setembro de
1996, foi aprovado financiamento para a pa-
vimentação da BR-174 (Manaus-Caracaraí),
no valor de US$86 milhões, de um custo to-
tal de US$167 milhões. Em junho de 1997,
a Diretoria Executiva aprovou três financia-
mentos, no valor total de US$165 milhões,
para a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras,



destinados ao projeto de Integração Energé-
tica Gasoduto Brasil-Bolivia. Foi também
aprovado, em outubro de 1997, financia-
mento para interligação elétrica Bra-
sil-Venezuela, entre o complexo hidrelétrico
de Guri e a cidade de Boa Vista, no valor de
US$86 milhões, dos quais US$55 milhões
destinados a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – ELETROBRÁS e US$31 milhões ao
Estado de Roraima. A participação da CAF
no financiamento de todos esses projetos,
somada a aprovações de outros emprésti-
mos de curto prazo para o setor privado, no
montante de US$381,3 milhões, atinge o to-
tal de US$718,3 milhões. Aplicadas as re-
gras atuais da CAF, o valor de tais emprésti-
mos supera o limite permitido para o Brasil,
o que dificulta não apenas a aprovação de
novas contratações, como, também, a libe-
ração dos recursos das últimas aprovações.

A vasta experiência da CAF em finan-
ciamento de projetos de infra-estrutura na
região, somada à sua solidez financeira,
permite à Instituição fornecer empréstimos
em condições proveitosas. Ademais, a CAF
dispõe de agilidade e flexibilidade superio-
res às do Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID e do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, cujas capacidades de financiamento
de projetos, nas regiões em questão, se
vêem crescentemente constrangidas por
questões de ordem ambiental.

Corporação Andina de Fomento é uma
instituição cuja cotação no mercado interna-
cional possui relevância. Em 1997, a agên-
cia Moody’s elevou a sua classificação risco
das dívidas de longo prazo para A3. Na
agência Standard & Poor’s sua classificação
é BBB+, sendo considerado o melhor emis-
sor na América Latina. Os títulos por ela
emitidos são do tipo investment grade, o
que permite à instituição captar recursos no
mercado financeiro internacional em condi-
ções atraentes. Entre abril de 1993 e setem-
bro de 1998, a colocação de títulos da CAF
no exterior atingiu o montante de
US$2,471,000,000.00.

A longo prazo, o aprofundamento da
participação brasileira na CAF se reveste de
grande importância no contexto da integra-

ção latino-americana, permitindo fortalecer
os vínculos existentes entre os setores pro-
dutivos brasileiros e dos países do Pacto
Andino, por meio da dinamização das rela-
ções comerciais, promoção de investimen-
tos estrangeiros, transferência de tecnologia
e participação conjunta no mercado interna-
cional."

É o relatório.

II – Voto

A integração regional é, para o Brasil, não ape-
nas compromisso constitucional, asseverado nos ter-
mos do parágrafo único do art. 4º da Lei Maior. De
fato, a busca da integração econômica, política, soci-
al e cultural com dos povos da América Latina tem
sido uma das características mais acentuadas da re-
cente política externa brasileira. Trata-se de projeto
estratégico em relação ao qual parece haver consen-
so nacional, e que se fortalece à medida que busca-
mos maior inserção internacional, em meio as imen-
sas dificuldades trazidas pela inexorável abertura dos
mercados e pela globalização.

Porém, a atuação em prol da integração e da
construção de blocos econômicos não é algo que
diga respeito, exclusivamente, à política externa. Em
verdade, os imensos efeitos internos da integração
de Estados soberanos, pela ingerência crescente no
dia-a-dia dos cidadãos-contribuintes, é algo que ocu-
pa cada vez mais o estudo dos juristas, economistas
e politólogos.

O ato internacional sob exame, oneroso ao pa-
trimônio nacional, e que como tal deve, nos termos do
permissivo constitucional, ser aprovado pelo Poder
Legislativo, tem por objeto fortalecer a posição brasi-
leira na Corporação Andina de Fomento, instituição
da Comunidade Andina de Nações, da qual o Brasil
participa como membro externo.

O aumento da participação brasileira neste fun-
do comum de desenvolvimento, que desfruta de gran-
de conceito no âmbito interamericano, é, a toda evi-
dência, de grande conveniência para os interesses
nacionais. Além do aspecto da estratégia internacio-
nal de fortalecimento do Brasil pela política de blocos
econômicos, no qual a Comunidade Andina de Na-
ções ocupa significativo espaço, há também toda
uma gama de interesses internos, que poderão ser
beneficiados por projetos a serem desenvolvidos
dentro do território nacional, conforme a própria expo-
sição de motivos supracitada.



Por todo o exposto e por ser constitucional e le-
gal, bem como versado em boa técnica legislativa, so-
mos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
nº 49, de 2001, que “aprova o texto do Convênio de
Subscrição de Ações da Corporação Andina de Fo-
mento – CAF, firmado com o Banco Central do Brasil.”

Sala da Comissão, 24 de abril de 2001, – Jeffer-
son Péres, Presidente – Gilberto Mestrinho , Relator
– Mauro Miranda – José Coelho – Geraldo Cândi-
do – Bernardo Cabral – João Alberto Souza – Pe-
dro Piva – Fernando Matusalém – Íris Rezende –
José Agripino – Tasso Rosado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Das Atribuições do Congresso Nacional
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
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dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
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PARECER Nº 360, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 50, de 2001 nº
730/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Amiza-
de, Cooperação e Consulta entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República
Portuguesa, celebrado em Porto Seguro,
em 22 de abril de 2000.

Relator ad hoc: Senador Hugo Napoleão

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2001, que aprova
o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Con-
sulta entre a República Federativa do Brasil e a Repú-
blica Portuguesa, celebrado em Porto Seguro, em 22
de abril de 2000.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Nacional, passando ainda pelo crivo das Comissões
de Economia, Indústria e Comércio, de Educação,
Cultura e Desporto e de Constituição e Justiça e de
Redação. O referido ato internacional foi aprovado
pelo Plenário da Câmara em 15 de março de 2001.

Segundo expõe o então Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia, em Men-
sagem dirigida ao Presidente da República em 3 de ju-
lho de 2000, o Tratado em questão tem por objetivo a
elaboração de um texto básico, de ordem geral, visando
a regulação das linhas mestras do relacionamento es-
pecial existente entre Brasil e Portugal. Tem ainda por
meta derrogar alguns instrumentos já superados pelo
tempo, buscando promover a desejável e necessária
atualização do quadro jurídico-institucional bilateral.

O Tratado estabelece ainda mecanismos de
consulta entre os Governos do Brasil e de Portugal,
incorpora o estatuto de igualdade entre os nacionais
dos dois países e cria linhas de cooperação nas se-
guintes áreas; cultura, ciência e tecnologia, ensino e
pesquisa.

O instrumento internacional em pauta dispõe
sobre o reconhecimento de títulos acadêmicos de en-
sino superior obtidos nos dois países, desde que pro-
venientes de estabelecimentos habilitados, e cria as
condições para que brasileiros e portugueses pos-
sam exercer atividades profissionais em ambos os
países, à luz da normativa prescrita para seus nacio-
nais e para nacionais de países membros dos proces-
sos de integração a que pertençam Brasil e Portugal.

O Tratado estabelece, ainda, as diretrizes da
cooperação nos planos econômico, financeiro e de in-
vestimentos, e cria uma comissão permanente bilate-
ral para o acompanhamento de sua execução e para
sua interpretação e aplicação.

Finalmente, o diploma internacional em tela re-
voga diversos instrumentos bilaterais, dentre os quais
o Tratado de Amizade e Consulta de 1953, o Acordo
Cultural de 1966, a Convenção sobre Igualdade de
Direitos e Deveres de 1971 e o Acordo-Quadro de
Cooperação de 1991, entre outros.

É o relatório.

II – Análise

O Tratado em questão, ao estabelecer diretrizes
que regulamentem as relações de cooperação e con-
sulta entre o Brasil e a República Portuguesa, vem
aprofundar os laços históricos e culturais que já unem
essas nações, contribuindo ainda para reforçar o diá-
logo político e a solidariedade entre elas existentes.



Para o Brasil, tal Tratado afigura-se particularmen-
te significativo, tendo em vista o interesse demonstrado
pela nossa política externa em estreitar as nossas rela-
ções com Portugal, porta de entrada para a União Euro-
péia, com quem, no âmbito do Mercosul, negociamos no
presente momento um acordo de livre comércio.

Trata-se de um mecanismo de modernização e di-
namização das relações Brasil-Portugal, uma vez que
incorpora alguns importantes instrumentos, como aque-
le que permite o acesso de brasileiros e portugueses a
instituições de ensino superior em seus respectivos ter-
ritórios, bem como a prática de suas profissões em am-
bos os países, e derroga outros, já inadequados ao pre-
sente cenário internacional.

Outro ponto interessante a ressaltar no diploma
internacional em análise é a presença de mecanis-
mos de cooperação nos planos econômico, financeiro
e de investimentos, tendo em vista o número crescen-
te de empresas portuguesas instaladas em nosso
País, bem como o expressivo valor dos investimentos
portugueses no Brasil, que confere àquele país a
quinta colocação entre os maiores estoques de inves-
timentos estrangeiros diretos no País.

A inclusão de áreas de grande interesse para o
moderno direito empresarial, tais como concorrência,
meio ambiente e propriedade industrial, tornam o pre-
sente diploma internacional extremamente relevante
em face ao dinamismo do mundo globalizado, consti-
tuindo, assim, um novo marco nas relações entre es-
ses dois países irmãos.

III – Voto

Por todo o exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de
2001, que aprova o texto do Tratado de Amizade, Co-
operação e Consulta entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa, celebrado em Porto
Seguro, em 22 de abril de 2000.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Jeffer-
son Péres, Presidente – Renan Calheiros, Relator –
Íris Rezende – José Coelho – Emília Fernandes –
Bernardo Cabral – João Alberto Souza – Pedro
Piva – Eduardo Suplicy – Hugo Napoleão Relator
“ad hoc” – Paulo Hartung – Romeu Tuma – Gilber-
to Mestrinho.

PARECER Nº 361, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 48, de 2001 (nº 443,
de 2000), na Câmara dos Deputados) que

aprova o texto do Acordo de Assistência
Jurídica em Matéria Penal, celebrado en-
tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do
Peru, em Lima, em 21 de julho de 1999.

Relator: Senador Íris Rezende

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº48, de 2001 (nº
443, de 2000, na origem), que “aprova o texto do
Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal, ce-
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima,
em 21 de julho de 1999”

Em cumprimento ao disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Presidente da República sub-
mete à apreciação parlamentar o texto deste ato in-
ternacional.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em 26 de abril de 2000, ten-
do, naquela Casa, passado pelo crivo das Comissões
de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça e
de Redação.

Segundo exposição de motivos do Ministério de
Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa, o
instrumento internacional analisado é:

...resultante da negociação de propos-
ta peruana apresentada em 1996, prevendo
extenso elenco de procedimentos por meio
dos quais as autoridades competentes dos
Estados-Parte deverão prestar assistência
mútua para investigação de delitos e coope-
rar na condução de processos judiciais de
natureza penal. A assistência a ser concedi-
da inclui, sobretudo, cooperação para pro-
dução de provas em matéria penal e para
execução de medidas sobre bens e produ-
tos de delito.

O Acordo estabelece uma séria de sal-
vaguardas que permite aos países, se ne-
cessário, denegar a assistência. As hipóte-
ses levantadas para tal denegação refe-
rem-se principalmente a delitos de caráter
militar e político, a pessoas que já tenham
sido julgadas no Estado requerido pelo mes-
mo delito apontado na solicitação e a possi-
bilidade de conflito, no tocante à ordem pú-
blica, à soberania e à segurança nacional
da Parte requerida.



Dada a crescente freqüência da exten-
são do caráter transnacional a delitos de re-
levo, o Acordo reveste-se de importância
fundamental para o combate de práticas cri-
minosas que envolvem os dois países.

Com efeito, o presente protocolo, conforme
consta de seus próprios artigos exordiais, tem por ob-
jeto promover a cooperação bilateral entre os Esta-
dos-Parte, em especial no que concerne à investiga-
ção de delitos, prevenindo a impunidade e contribuin-
do para que se perfaça o devido processo legal.

É o relatório.

II – Parecer

O presente ato internacional decorre do com-
promisso dos Estados signatários em estreitarem
seus laços em matéria de cooperação penal interna-
cional.

Trata-se, a toda evidência, de ato internacional
oportuno e conveniente aos interesses nacionais,
sendo constitucional e legal, versado em boa técnica
legislativa, pelo que somos pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 48/2000, na forma da pro-
posta original.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Jeffer-
son Péres, Presidente – Íris Rezende, Relator –
Hugo Napoleão – Gilberto Mestrinho – Romeu
Tuma – João Alberto Souza – José Coelho – Edu-
ardo Suplicy – Bernardo Cabral – Pedro Piva –
Emília Fernandes – Paulo Hartung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 362, DE 2001

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 51, de 2001 (nº
729/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção entre a
República Federativa do Brasil e a Repú-
blica Portuguesa destinada a Evitar a Du-
pla Tributação e a Prevenir a Evasão Fis-
cal em Matéria de Impostos sobre o Ren-
dimento, celebrada em Brasília, em 16 de
maio de 2000.

Relator ad hoc: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº51, de 2001 (nº
729, de 2000, na origem), que Aprova o texto da Con-
venção entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública Portuguesa destinada a Evitar a Dupla Tribu-
tação e a Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento, celebrada em Brasilia,
em 16 de maio de 2000.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Presidente da República
submete à apreciação parlamentar o texto deste ato
internacional.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em 6 de dezembro de 2000.
Acompanha o texto da Convenção a Exposição de
Motivos nº 210/MRE, de 26 de junho de 2000, do
Senhor Ministro das Relações Exteriores, da qual
cabe destacar:

O principal objetivo da Convenção
consiste em criar um quadro jurídico-fiscal
que proporcione previsibilidade e segurança
ao crescente fluxo de pessoas, capitais e
serviços especializados entre os dois Esta-
dos Contratantes, ao mesmo tempo preser-
vando uma adequada receita tributária em
ambos os países.



A nova Convenção substitui a anteri-
or, promulgada pelo Decreto nº 69.393, de
21-10-71, denunciada pelo Brasil em junho
de 1999 e que deixou de ter vigência em
31 de dezembro passado. Aproveitou-se a
oportunidade para se adaptar a nova Con-
venção às alterações sofridas pelas legis-
lações fiscais de ambos os países nesse
intervalo de quase trinta anos. Sua assina-
tura se reveste de especial importância no
momento em que a estabilidade da econo-
mia brasileira e sua maior abertura ao ca-
pital externo se têm constituído em fatores
de grande atração para os investimentos
portugueses, especialmente nos anos
mais recentes.

O Brasil já possui Convenções seme-
lhantes com mais de vinte países e está
em negociações com outros. Ao facilitar o
fluxo de pessoas, capitais e serviços espe-
cializados entre o Brasil e Portugal e esta-
belecer regras mais precisas para a tribu-
tação dos rendimentos das pessoas físi-
cas e jurídicas residentes de um ou de am-
bos os Estados Contratantes, a Conven-
ção representará significativa contribuição
para o relacionamento econômico entre os
dois países e deverá estimular ainda mais
os investimentos recíprocos.

Composto de vinte e nove artigos que ver-
sam tecnicamente sobre o âmbito de aplicação,
definições gerais e disposições especificas para
eliminar a dupla tributação (Capítulo IV, art. 23), o
texto convencional vem complementado por nor-
mas especiais sobre procedimentos e troca de in-
formações (Capítulo V). Ao final, o Capítulo VI es-
tipula sobre a vigência e possibilidade de denún-
cia do instrumento jurídico-internacional.

Conforme bem salientado na Exposição de
Motivos, o Brasil já possui convenções congêne-
res com mais de vinte países, negociando de for-
ma semelhante, com outros tantos.

No que concerne às competências atribuídas
a esta Comissão, a matéria não oferece maiores
dificuldades, estando conforme os compromissos
de cooperação que o Brasil tem assumido no con-
certo das Nações.

Destaca-se ainda, nos termos da Exposição
de Motivos em epigrafe, que a Secretaria da Re-

ceita Federal do Ministério da Fazenda participou
e aprovou a negociação conducente à celebração
da Convenção sob exame.

É o relatório.

II – Análise

O estreitamento das relações entre Brasil e
Portugal tem sido, desde sempre, importante linha
estratégica de política externa brasileira.

No presente momento, consideradas as difi-
culdades trazidas pela “Era dos Mercados”, da in-
tegração e do comércio internacional, em que os
países buscam a inserção internacional, a relação
luso-brasileira valoriza-se ainda mais.

Fomentar a segurança jurídica na área de tri-
butação, como quer a presente Convenção, é, a
toda evidência, para ambos os países signatários,
de grande oportunidade, facilitando inclusive a re-
alização de investimentos recíprocos e projetos
econômicos comuns.

Também não se pode deixar de trazer à cola-
ção a importância que tem para o Brasil o aprofun-
damento das relações jurídicas de cooperação
com Portugal, haja vista sua estratégica presença
como um dos quinze países que compõem a
União Européia.

A Convenção Internacional em apreço, ao
contrário da tradicional relação luso-brasileira,
fundada muito mais na retórica do que na efetivi-
dade política das atitudes, concretiza um impor-
tante vinculo, na forma inconteste de um conse-
qüente tratado internacional.

III – Voto

Por ser conveniente aos interesses nacionais,
constitucional e legal, e versado em boa técnica le-
gislativa, somos pela aprovação do Projeto de

Decreto Legislativo nº 51, de 2001, que Apro-
va o texto da Convenção entre a República Fede-
rativa do Brasil e a República Portuguesa destina-
da a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a Eva-
são Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendi-
mento, celebrada em Brasília, em 16 de maio de
2000.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. – Jeffer-
son Péres, Presidente – Gilberto Mestrinho, Relator
ad hoc – José Agripino – Hugo Napoleão – Ro-
meu Tuma – João Alberto Souza – José Coelho –
Eduardo Suplicy – Bernardo Cabral – Pedro Piva –
Emília Fernandes – Paulo Hartung.
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DECRETO Nº 69.393,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1971

Promulga a Convenção para Evitar
a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento entre o
Brasil e Portugal.

....................................................................................

PARECERES NºS 363 E 364, DE 2001

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 573, de
1999, de autoria do Senador José Jorge, que altera
dispositivos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, disciplina o regime de conces-
sões de serviços públicos de energia elétrica e dá
outras providências.

PARECER Nº 363, DE 2001
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômi-
cos o Projeto de Lei do Senado nº573, de 1999, que
altera o artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezem-

bro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da Lei
nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

A proposição que ora se examina, de autoria
do ilustre Senador José Jorge, tem como objetivo
estender a todos os aproveitamentos energéticos
de pequena potência os benefícios que são atual-
mente concedidos às pequenas centrais hidrelétri-
cas. São estes a redução de pelo menos 50% nos
valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e distribuição, e a possibilidade de co-
mercializar energia elétrica com consumidores cuja
carga seja maior ou igual a 500kW, independente-
mente dos prazos de carência constantes do art. 15
da Lei nº 9.074, de 1995.

É o relatório.

II – Voto

A iniciativa de estender às fontes renováveis
de energia os benefícios já concedidos às peque-
nas centrais hidrelétricas é de mérito inquestioná-
vel. Como salienta o autor do projeto, nosso País é
rico em potencial hidrelétrico, mas hoje, nas regiões
de maior demanda, Sudeste, Sul e Nordeste, o po-
tencial hidrelétrico está praticamente todo utilizado.
Cabe-nos, portanto, estimular o aproveitamento
crescente de outras fontes renováveis de energia.
Para tanto, o projeto estende, às fontes alternativas
de energia, de potência superior a 1.000kW, os dois
benefícios já concedidos às pequenas centrais hi-
drelétricas.

Diante das enormes vantagens associadas ao
uso de fontes alternativas de energia, que são lim-
pas e renováveis, é muito importante que o país for-
taleça a viabilidade de tecnologias que, ainda que
muito promissoras, carecem de respaldo econômi-
co.

Por acreditar que todas as fontes alternativas
de energia devem ser de fato estimuladas, permiti-
mo-nos, na qualidade de relator da matéria, ofere-
cer a seguinte emenda destinada a ampliar o alcan-
ce da proposição.

EMENDA Nº 1-CAE

Dê-se ao art. lº a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de de-

zembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 26. Depende de autorização da
Aneel.

..............................................................



V – a geração proveniente de fontes
alternativas de energia, de potência supe-
rior a 5.000kW, destinada a produção in-
dependente ou autoprodução;

VI — a geração proveniente de fon-
tes alternativas de energia, de potência
até 5.000kW destinada a produção inde-
pendente ou autoprodução, que comercia-
lize, no todo ou em parte, a energia produ-
zida;

VII — a unidade que utiliza proces-
sos de cogeraçâo para a geração de ener-
gia, de potência superior a 5.000kW desti-
nada a produção independente ou auto-
produção;

VIII — a unidade que utiliza proces-
sos de cogeração para a geração de ener-
gia elétrica, de potência até 5.000kW des-
tinada a produção independente ou auto-
produção, que comercialize, no todo ou
em parte, a energia produzida.

§ 1º Para cada produtor de energia re-
ferido nos incisos I, V, VI e VIII a Aneel esti-
pulará percentual de redução não inferior a
50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado
aos valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e distribuição, de
forma a garantir competitividade à energia
ofertada pelo empreendimento.

§ 2º Aos produtores de energia elétri-
ca referidos neste artigo que funcionarem
interligados ao sistema elétrico, é assegu-
rada a participação nas vantagens técni-
cas e econômicas da operação interligada,
devendo também submeter-se ao rateio do
ônus, quando ocorrer.

..............................................................
§ 5º Os produtores de energia referi-

dos nos incisos I, V, VI e VIII poderão co-
mercializar energia elétrica com consumi-
dores cuja carga seja maior ou igual a
500kW, independentemente dos prazos de
carência constantes do art. 15 da Lei nº
9.074, de 1995.

§ 6º Entende-se por fontes alternati-
vas, os sistemas de geração solar, eólica,
por biomassa e maremotriz."

Justificação

A emenda proposta tem três principais objeti-
vos. O primeiro é o de elevar o limite acima do qual

se exigirá a autorização da Aneel para a geração pro-
veniente de fontes alternativas de energia.

O segundo é o de estender os benefícios aci-
ma citados também à cogeração. O terceiro é o de
explicitar que formas de energia são consideradas
alternativas e, portanto, passíveis de fornecimento.

Para facilitar a operação dos pequenos apro-
veitamentos de energia renovável, o inciso V do
projeto de lei foi desdobrado nos inciso V e VI com o
objetivo de conceder os benefícios para a geração
proveniente de fontes alternativas de energia, sem
contudo exigir a autorização da Aneel.

Para gerações de potência relativamente bai-
xa. Nos termos da emenda, a geração proveniente
de fonte alternativa só precisará de autorização
quando a potência for superior a 5.000kW, a não
ser que a produção vá ser comercializada, em todo
ou em parte. Nos casos de geração inferior a
5.000kW, para produção independente ou autopro-
dução, só será exigido o registro, o que simplifica
muito a operação da planta.

Adotou-se como ponto de referência a mesma
potência de 5.000kW que já foi utilizada no Decreto
nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, que regula-
menta a produção de energia elétrica por produtor
independente e por autoprodutor. Diz o Decreto nº
2.003/96:

“Art. 4º Dependem de autorização:
I – a implantação de usina termelétri-

ca de potência superior a 5.000kW, desti-
nada a autoprodutor e a produtor indepen-
dente;

..............................................................
Art. 5º Aproveitamento de potencial

hidráulico igual ou inferior a 1.000kW e a
implantação de usina termelétrica de po-
tência igual ou inferior a 5.000kW indepen-
dem de concessão ou autorização, deven-
do, entretanto, ser comunicados ao órgão
regulador e fiscalizador do poder conce-
dente, para fins de registro.

........................................................."

Apesar da distinção feita entre os aproveita-
mentos inferior e superior a 5.000kW, continuam
sendo beneficiados todos os aproveitamentos de
potência superior a 1000kW em que a energia des-
tina-se a produção independente ou autoprodução.



Com a redação dada pela emenda, passam a ser
também elegíveis os aproveitamentos de potência
inferior a 1000kW.

No intuito de ampliar o alcance da legislação,
foram acrescentados dois incisos, de números VII e
VIII, para incluir os processos de cogeração dentre
os contemplados com as vantagens atualmente
concedidas às BBCVN pequenas centrais hidrelé-
tricas. Mas o favorecimento aplica-se somente aos
processos de cogeração com potência até
5.000kW, destinada a produção independente ou
autoprodução, que comercializem, no todo ou em
parte, a energia produzida.

Por fim, introduziu-se um parágrafo 6º para
definir as fontes de energia alternativa que farão jus
aos benefícios referidos nos §§ lº e 5º do artigo 26.

Em face do exposto somos de parecer favorá-
vel à aprovação do PLS nº 573, de 1999, com a
emenda de relator acima oferecida.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Jefferson Péres, Re-
lator – Luiz Otávio – Ricardo Santos – José Alen-
car – Gilberto Mestrinho – Jonas Pinheiro – Frei-
tas Neto – José Eduardo Dutra – Osmar Dias –
Pedro Piva – Romeu Tuma – Ramez Tebet – Pau-
lo Souto.

PARECER Nº 364, DE 2001
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)

Relator: Senador Paulo Souto

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Infra-Estrutura, após
aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado nº
573, de 1999, de autoria do ilustre Senador José
Jorge, que altera o artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art.
4º da Lei nº9.648, de 27 de maio de 1998.

Objetivo do projeto é o de estender os benefÍ-
cies que são atualmente concedidos às pequenas
centrais hidrelétricas a todos os aproveitamentos
de fontes alternativas renováveis de energia elétri-
ca. São estes, a redução de pelo menos 50% nos
valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e distribuição e a possibilidade de co-
mercializar energia elétrica com consumidores cuja
carga seja maior ou igual a 500kW, independente-
mente dos prazos de carência constantes do art. 15
da Lei nº 9.074, de 1995.

Na Comissão de Assuntos Econômicos foi
aprovada emenda que, além de definir o que se en-
tende por fontes alternativas, introduz duas altera-
ções salutares ao texto original. Em primeiro lugar,
os benefícios são estendidos igualmente à cogera-
ção. Em segundo lugar, a emenda desonera os pe-
quenos aproveitamentos de energia renovável e de
cogeração na medida em que concede os citados
benefícios sem contudo exigir a autorização da
Aneel para gerações de potência relativamente bai-
xa. Se a geração for inferior a 5.000kW, e destinada
a geração independente ou autoprodução, será exi-
gido apenas o registro, o que simplifica muito a ope-
ração da planta.

Nesta Comissão foi apresentada uma única
emenda do mesmo autor da presente proposta le-
gislativa que a exemplo da CAE estende o benefício
a todos os aproveitamentos originários de energias
alternativas renováveis e apresenta definição des-
tas últimas.

II – Análise

É muito oportuna a iniciativa de estender às
fontes renováveis de energia e aos processos de
cogeração de energia os benefícios já concedidos
às pequenas centrais hidrelétricas.

Como salienta o autor do projeto em sua justi-
ficação, nosso País é rico em potencial hidrelétrico
e é do interesse de todos estimular este aproveita-
mento, sobretudo na forma de pequenas centrais.
Mas, hoje, nas regiões de maior demanda, Sudes-
te, Sul e Nordeste, o potencial hidrelétrico está pra-
ticamente todo utilizado. O País precisa, portanto,
promover o aproveitamento crescente de outras
fontes de energia.

O projeto original estende às fontes alternati-
vas de energia, de potência superior a 1.000kW, os
dois benefícios já concedidos às pequenas centrais
hidrelétricas, a saber, a redução de pelo menos
50% nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e distribuição, e a comercialização de
energia elétrica com consumidores cuja carga su-
pere 500kW.

Na Comissão de Assuntos Econômicos, o re-
lator, o Senador Jefferson Péres, considerou tão
importante o estímulo às fontes renováveis, que
propôs a extensão desses benefícios também à co-
geração.

Além disso, no intuito de simplificar a opera-
ção desses aproveitamentos alternativos, elevou
para 5.000kW a potência a partir da qual a autoriza-



ção da Aneel passa a ser necessária, desde que a
produção seja destinada à produção independente
ou autoprodução. Foi tomado como ponto de refe-
rência a mesma potência de 5.000kW que já foi utili-
zada no Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de
1996, que regulamenta a produção de energia por
produtor independente e por autoprodutor.

A emenda aprovada na Comissão de Assun-
tos Econômicos constitui um aperfeiçoamento do
texto original. Amplia o alcance dos benefícios, fa-
vorecendo também a cogeração e todos os aprovei-
tamentos alternativos, e reduz a necessidade de
autorizações da Aneel, estimulando os pequenos
aproveitamentos.

A emenda apresentada pelo autor do Projeto
nesta Comissão de Infra-Estrutura, a exemplo do
texto oriundo da CAE, estende os benefícios previs-
tos no texto legal à toda produção de energia prove-
niente de fontes alternativas renováveis, colocando
entretanto, um limite de 50.000kW na produção,
para obtenção do benefício incentivador, o que con-
sideramos justo.

Por outro lado, a redação proposta na CAE,
coíbe a utilização do benefício para pequena produ-
ção se esta for realizada para comercialização.

A lucratividade, a nosso ver, não deve to-
mar-se um fator de excelência sobre o intuito legal
da conservação ambiental.

Diante das enormes vantagens associadas ao
uso de fontes alternativas de energia, limpas e re-
nováveis, é muito importante para o País fortalecer
a viabilidade de tecnologias que, ainda que muito
promissoras, carecem de respaldo econômico.

III – Voto

Em face do exposto, somos de parecer favorável
à aprovação do PLS nº 573, de 1999, com a redação
dada pelo autor em sua emenda nº 1-CI, substituin-
do-se as expressões: “produtor de energia”, no § 1º, do
inciso V, por “aproveitamento” e; “Os Produtores de
energia”, no início do § 5º do mesmo inciso, por “Os
aproveitamentos”, restabelecendo a expressão já utili-
zada no inciso I do citado artigo e no projeto original.

Efetuando-se as modificações sugeridas na
redação dada pelo próprio autor, o Ilustre Senador
José Jorge, resta a seguinte redação para o PLS nº
573/99:

EMENDA Nº 2/CI (SUBSTITUTIVO)

Altera dispositivos da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, que “institui

a Agenda Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, disciplina o regime das conces-
sões de serviços públicos de energia elé-
trica e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de de-

zembro de 1996, com a redação dada pelo art. 4º da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 26. Depende de autorização da
Aneel:

..............................................................
V – a geração proveniente de fontes

alternativas renováveis de energia, de po-
tência superior a 5.000kW e inferior a
50.000kW, ainda que originária a partir de
unidade que utilize processos de cogera-
ção, destinada a produção independente
ou autoprodução.

§ 1º Para cada aproveitamento referi-
do nos incisos I e V, a Aneel estipulará per-
centual de redução não inferior a cinqüenta
por cento a ser aplicado aos valores das ta-
rifas de uso dos sistemas elétricos de trans-
missão e distribuição, de forma a garantir
competitividade à energia ofertada pelo em-
preendimento.

§ 5º Os aproveitamentos referidos
nos incisos I e V poderão comercializar
energia elétrica com consumidores cuja
carga seja maior ou igual a 500kW inde-
pendentemente dos prazos de carência
constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995.”

..............................................................
§ 6º Entende-se por fontes alternativas

renováveis os sistemas de geração que utili-
zem energia primária solar, eólica, de bio-
massa e maremotriz”.

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2001. – José
Alencar, Presidente – Paulo Souto, Relator – Se-
bastião Rocha – Tasso Rosado – Valmir Amaral
– Carlos Patrocínio – Nabor Junior – Geraldo
Cândido – José Eduardo Dutra – Arlindo Porto –
Leomar Quintanilha – Ricardo Santos – Welling-
ton Roberto – Mauro Miranda – Paulo Hartung.





OF. Nº 48/00-CI

Brasília, 15 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos-
sa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº573, de 1999, que ”Altera disposi-
tivos da Lei nº9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, disciplina o regime de concessões de servi-
ços públicos de energia elétrica e dá outras providên-
cias, nos termos do substituto que apresenta.“

Atenciosamente. – Senador José Alencar, Pre-
sidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GEPAL DA MESA

LEI Nº9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Altera dispositivos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e autoriza o Poder Executivo a pro-
mover a reestruturação da Centrais Elétri-
cas Brasileiras – ELETROBRÀS e de suas
subsidiárias e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3º Os arts. 1º, 10, 15, 17, 18, 28 e 30 da Lei

nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece nor-
mas para a outorga e prorrogações das concessões e
permissões de serviços públicos, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

..............................................................

”Art. 15 .................................................
§ 1º Decorridos três anos da publica-

ção desta lei, os consumidores referidos
neste artigo poderão estender sua opção de
compra a qualquer concessionário, permis-
sionário ou autorizado de energia elétrica do
sistema interligado.

..............................................................
§ 5º O exercício da opção pelo consu-

midor não poderá resultar em aumento tari-
fário para os consumidores remanescentes
da concessionária de serviços públicos de
energia elétrica que haja perdido mercado.

..............................................................

§ 7º Os concessionários poderão ne-
gociar com os consumidores referidos neste
artigo novas condições de fornecimento de
energia elétrica, observados os critérios a
serem estabelecidos pela Aneel.“

..............................................................

Art. 4º Os artigos 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, que instituiu a Agência Naci-
onal de Energia Elétrica – ANEEL, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

...........................................................................
”Art. 26. Depende de autorização da Aneel:
I – o aproveitamento de potencial hidráulico de

potência Superior a 1.000 kW e igual ou inferior a
30.000 kW, destinado a produção independente ou
autoprodução, mantidas as características de peque-
na central hidrelétrica;

II – a compra e venda de energia elétrica, por
agente comercializador;

III – a importação e exportação de energia elétri-
ca, bem como a implantação dos respectivos siste-
mas de transmissão associados;

IV – a comercialização, eventual e temporária,
pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia
elétrica.

§ 1º Para cada aproveitamento de que trata o inci-
so 1, a Aneel estipulará percentual de redução não infe-
rior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos va-
lores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de trans-
missão e distribuição, de forma a garantir competitivida-
de à energia ofertada pelo empreendimento.

§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que
funcionar interligado ao sistema elétrico, é assegura-
da a participação nas vantagens técnicas e econômi-
cas da operação interligada, devendo também sub-
meter-se ao rateio do ônus, quando ocorrer.

§ 3º A comercialização da energia elétrica resul-
tante da atividade referida nos incisos II, III e IV,
far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 1995.

§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referi-
das no inciso I que iniciarem a operação após a publi-
cação desta lei, a isenção de que trata o inciso I do
art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

§ 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I po-
derão comercializar energia elétrica com consumido-
res cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, indepen-
dentemente dos prazos de carência constantes do
art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995.“

...........................................................................



LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permis-
sões de serviços públicos e dá outras pro-
vidências.

SEÇÃO III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica

por parte dos Consumidores
Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento

vigentes, a prorrogação das atuais e as novas conces-
sões serão feitas sem exclusividade de fornecimento de
energia elétrica a consumidores com carga igual ou ma-
ior que 10.000 KW, atendidos em tensão igual ou supe-
rior a 69 KV, que podem optar por contratar seu forneci-
mento, no todo ou em parte, com produtor independen-
te de energia elétrica.

§ 1º Decorridos três anos da publicação desta lei,
os consumidores referidos neste artigo poderão tam-
bém estender sua opção de compra a qualquer conces-
sionário, permissionário ou autorizado de energia elétri-
ca do mesmo sistema interligado, excluídas as conces-
sionárias supridoras regionais.

§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta
lei, os consumidores com carga igual ou superior a
3.000 KW, atendidos em tensão igual ou superior a 69
KV, poderão optar pela compra de energia elétrica a
qualquer concessionário, permissionário ou autorizado
de energia elétrica do mesmo sistema interligado.

§ 3º Após oito anos da publicação desta lei, o po-
der concedente poderá diminuir os limites de carga e
tensão estabelecidos neste e no art. 16.

§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas
de tempo determinado em seus contratos de forneci-
mento só poderão optar por outro fornecedor após o
prazo de trinta e seis meses, contado a partir da data de
manifestação formal ao concessionário.

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor faculta
o concessionário e o autorizado rever, na mesma pro-
porção, seus contratos e previsões de compra de ener-
gia elétrica junto às suas supridoras.

§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos
consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição
e transmissão de concessionário e permissionário de
serviço público, mediante ressarcimento do custo de
transporte envolvido, calculado com base em critérios fi-
xados pelo poder concedente.

§ 7º As tarifas das concessionárias, envolvidas na
opção do consumidor, poderão ser revisadas para mais
ou para menos, quando a perda ou o ganho de mercado
alterar o equilíbrio econômico-fimanceiro do contrato.

....................................................................................

LEI Nº9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Institui a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências

....................................................................................
Art. 26. Depende de autorização da Aneel:
I – o aproveitamento de potencial hidráulico de po-

tência superior a mil kW e igual ou inferior a dez mil kW
destinado à produção independente;

II – a importação e a exportação de energia elétri-
ca por produtor independente, bem como a implantação
do sistema de transmissão associado.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.003
DE 10 DE SETEMBRO DE 1996

Regulamenta a produção de energia
elétrica por Produtor Independente e por
Autoprodutor e dá outras providências.

OF.Nº 48/00-CI

Brasília, 15 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de
Lei do Senado nº 573, de 1999, que ”Altera dispositivos
da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institu-
ía Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, disci-
plina o regime de concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências, nos termos do
Susbstitutivo que apresenta.

Atenciosamente. – José Alencar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presi-

dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 2000 (nº 1.455/99, na Casa de ori-
gem), que revoga o art. 376 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT para permitir a realização de ho-
ras-extras por mulheres, cujo parecer foi lido anterior-
mente, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que foi lido anteriormente,
parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, con-
cluindo pela prejudicialidade do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 1989 (nº 5.993/90, na-
quela Casa), de autoria do Senador Jutahy Magalhães,



que dispõe a construção de logradouros e edifícios de uso
público e de veículos de transporte coletivo, a fim de ga-
rantir acesso adequado às pessoas portadoras de defi-
ciência física, nos termos do § 2º do art. 227 e do art. 244
da Constituição Federal. A matéria será incluída em
Ordem do Dia oportunamente a fim de ser declarada pre-
judiicada.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n.º 50, de 2000, que acres-
centa dispositivo ao art. 3º da Lei n.º 8.650, de 22 de
abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho
do Treinador Profissional de Futebol e dá outras provi-
dências, a fim de permitir ao jogador de futebol o exercí-
cio da profissão nas condições que especifica.

Não tendo recebido emendas, a matéria será in-
cluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Antero Paes de Barros.

São lidos os seguintes:

OF. nº CE/5/01

Brasília, 8 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 54 de
2001, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Pedro Piva que, Denomina ”Aeroporto Internacional de
Viracopos — Governador Mário Covas“ o Aeroporto
Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo.

Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.

OF. Nº 27/01-PRES./CAS

Brasília, 9 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão, em reunião no dia 25 de abril de 2001, apro-
vou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Sena-
do nº284, de 1999, que ”Dispõe sobre a instalação de
telefones públicos para pessoas portadoras de deficiên-
cia auditiva e da fala e usuários de cadeiras de rodas“,
de autoria do Senador Geraldo Cândido, nos termos da
Emenda Substitutiva nº 1-CAS. Submetida a turno su-
plementar em 9 de maio e não recebendo emendas por

ocasião da discussão, o substitutivo foi dado como defi-
nitivamente adotado, nos termos do disposto no art.
284, do Regimento Interno.

Atenciosamente, – Romeu Tuma, Presidente.

OF. nº 31/01—PRES./CCJ

Brasília, 9 de maio de 2001

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 5, de 2001, de minha autoria,
que ”Altera o art. 3º da Lei nº 4.069-A, de 12 de junho
de 1962, a fim de imprimir nova denominação à Uni-
versidade do Amazonas“.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.

Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

OF. nº 48/90-CI

Brasília, 15 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se-
nado nº 573, de 1999, que ”Altera dispositivos da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institula Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o
regime de concessões de serviços públicos de energia
elétrica e dá outras providências nos termos do substi-
tutivo que apresenta.“

Atenciosamente, – José Alencar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com re-

ferência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos, por um
décimo da composição da Casa, para que os Projetos
de Lei do Senado nºs 284 e 573, de 1999; 5 e 54, de
2001, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam
apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Antero Paes de Barros.

São lidos os seguintes:



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 86, DE 2001

Acrescenta § 7º ao art. 3º da Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dis-
põe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste,
de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setem-
bro de 1989, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º..................................................................
...........................................................................
§ 7º Nas negociações das dívidas referentes às

operações realizadas com recursos dos Fundos Consti-
tucionais, enquadradas nas categorias previstas no art.
1º, inciso I, alíneas b, c e d, renegociadas ao amparo
desta lei, os bancos administradores dos Fundos ficam
obrigados a aplicar, a partir da vigência dos contratos
originais, expurgo da TJLP (Taxa de Juros de Longo
Prazo) cobrada nos financiamentos rurais, observando
os seguintes percentuais:

I – 100% para as dívidas enquadradas na catego-
ria “b”; II – 80% para as dívidas enquadradas na catego-
ria “c”; III – 50% para as dívidas enquadradas na cate-
goria “d”.

Justificação

Apesar das repetidas edições de medidas provi-
sórias e outras leis esparsas visando a regularidade dos
financiamentos rurais, nenhuma solução permanente
ainda foi encontrada que pudesse deixar tranqüilos os
agricultores. Os juros cobrados, e os encargos que inci-
dem sobre os empréstimos inviabilizam a produção no
campo.

A aplicação da TJLP tem elevado o estoque da dí-
vida a um montante tal que, mesmo negociando e pror-
rogando o seu pagamento, o devedor após negociar
com o banco, em virtude da baixa remuneração do seu
trabalho, das secas, enchentes ou pragas que tantos
prejuízos causam à produção agrícola, termina fazendo
de conta que paga e o banco credor fazendo de conta
que recebe.

Muitos agricultores preocupados com o cresci-
mento de sua dívida que, em quatro anos, em função
dos juros e encargos, pode até duplicar, vendem as
suas terras, abandonando a atividade no campo, sacrifi-
cando o futuro de seus filhos, aumentando o desempre-
go e o êxodo rural. Por esta razão, em muitos lugares
onde se reduziu a atividade econômica o IBGE regis-
trou um decréscimo acentuado na população dos pe-
quenos municípios do interior.

Apoiar o agricultor significa fixar o homem no
campo, significa evitar o inchaço das grandes cidades
que vivem o drama social do desemprego, da violência
e da marginalidade.

Apoiar o agricultor significa antes de tudo produzir
comida boa e barata, significa combater a fome e redu-
zir a miséria.

O projeto de lei que ora submeto à apreciação
da Casa visa dar um passo decisivo para corrigir
uma distorção gerada por diversos fatores, não só os
climáticos, mas o decorrentes de uma política mone-
tária que vem aplicando na agricultura uma correção
que torna inviável o pagamento da dívida, fazendo
crescer em escala geométrica o saldo devedor. A lu-
cratividade dos produtores rurais jamais poderá co-
brir tais encargos. Não se pretende demagogica-
mente sugerir o perdão das dívidas. Pretende-se,
sim, enfrentar uma realidade que se não for equacio-
nada teremos uma crise sem precedentes no meio
rural, culminando com o esvaziamento do interior e o
agravamento dos problemas sociais nos centros ur-
banos.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2001. – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, PSB – SE.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBCRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre as operações com re-
cursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá
outras providências.

..............................................................

Art. 3º Os bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento ficam autorizados
a adotar, nas assunções, renegociações, prorroga-
ções e composições de dívidas, as seguintes condi-
ções:

I - o saldo devedor da operação, para efeito da
renegociação da dívida, será apurado sem computar
encargos por inadimplemento, multas, mora e hono-
rários de advogados;

II - beneficiários: mutuários de financiamentos
concedidos até 31 de dezembro de 1998, com recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento;

III - encargos financeiros: os fixados no art. 1º,
com a incidência dos bônus estabelecidos no seu §
5º;

IV - prazo: até dez anos, acrescidos ao prazo fi-
nal da operação, estabelecendo-se novo esquema de
amortização fixado de acordo com a capacidade de
pagamento do devedor.

§ 1º Não são passíveis de renegociação, nos
termos deste artigo, as operações negociadas com
amparo na Lei nº9.138, de 29 de novembro de 1995.

§ 2º Os mutuários interessados na renegocia-
ção, prorrogação e composição de dívidas de que tra-
ta este artigo deverão manifestar, formalmente, seu
interesse aos bancos administradores até 60 dias, a
contar da publicação desta lei.

§ 3º Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a
contar da publicação desta lei, para encerramento
das renegociações, prorrogações e composições de
dívidas amparadas em recursos dos Fundos Consti-
tucionais, inclusive sob a forma alternativa de que tra-
ta o art. 4º

§ 4º As operações originariamente contratadas
ao amparo dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento que se enquadrarem no disposto neste artigo e
tenham sido recompostas com recursos de outras
fontes dos agentes financeiros poderão ser renegoci-

adas com base nesta lei, a critério dos bancos opera-
dores.

§ 5º Os saldos devedores das operações de que
trata o parágrafo anterior, para efeito de reversão aos
Fundos Constitucionais de Financiamento, serão atu-
alizados, a partir da data da exclusão dos financia-
mentos das contas dos Fundos, com encargos finan-
ceiros não superiores à Taxa de Juros de Longo Pra-
zo (TJLP) e sem imputar encargos por inadimplemen-
to e honorários de advogados.

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às
operações em que tenham sido constatados desvio
de recursos.

§ 7º (VETADO.)
§ 8º (VETADO.)
§ 9º Os bancos administradores dos Fundos

Constitucionais de Financiamento deverão fornecer
aos mutuários demonstrativo de cálculo da evolução
dos saldos da conta do financiamento.
....................................................................................

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I, alí-
nea c, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE, e o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras provi-
dências.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da RepÚblica, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte lei:
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 87, DE 2001

Dispõe sobre as operações do Fun-
do Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, e sobre a redução do
Imposto sobre a Renda na Região abran-
gida pela Agência de Desenvolvimento
do Nordeste - ADENE.

O Congresso Nacional decreta:



Art. 1º O inciso II do art. 5º da Lei nº7.827, de 27
de setembro de 1989, modificado pelo art. 11 da Lei
nº 9.808, de 20 de julho de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ..................................................
I _ .........................................................
II _ Nordeste, a região abrangida pelos

Estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, e ainda o Estado
do Espírito Santo e as regiões e municípios
do Estado de Minas Gerais de que tratam a
Lei nº 1.348, de 10 de fevereiro de 1951, a
Lei nº 6.218, de 7 de julho de 1975 e a Lei
nº 9.690, de 15 de julho de 1998."

Art. 2º Ficam assegurados, para os empreendi-
mentos dos setores da economia que venham a ser
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários
para o desenvolvimento dos estados e regiões men-
cionados no artigo anterior, os benefícios da redu-
ção de Imposto sobre a Renda e adicionais não res-
tituíveis conforme estabelecem os artiqos 13 e 14
da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963 e o art. 3º
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, bem
como os benefícios da redução para reinvestimento,
estabelecido pelo art. 23 da Lei nº 5.508, de 11 de
outubro de 1968, modificado pelo art. 19 da Lei nº
8.167, de 16 de janeiro de 1991, pelo art. 4º da Lei
nº 8.191, de 11 de junho de 1991 e pelo art. 2º da
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.85

Justificação

Atendendo a uma reivindicação histórica do
Estado do Espírito Santo, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Car-
doso, incorporou a região norte do Estado do Espírito
Santo à área de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (ex-Sudene, hoje Ade-
ne) com a promulgação da Lei nº9.690, de 15 de julho
de 1998.

De imediato, essa decisão governamental es-
tendeu aos empreendimentos localizados, ou que vi-
essem a se localizar, nos 28 (vinte e oito) municípios
no norte capixaba, os benefícios do Finor e da redu-
ção do Imposto sobre a Renda e adicionais restituíve-
is, bem como da redução para reinvestimento. Coe-
rentemente com esse princípio normativo, a legisla-
ção federal relativa ao Fundo Constitucional de Fi-

nanciamento do Nordeste (Lei nº 9.808, de 20 de ju-
lho de 1999, art. 11) foi também modificada para abri-
gar aqueles municípios capixabas em sua área de
atuação.

Com o advento da Medida Provisória nº 2.146,
de 4 de maio de 2001, que cria as Agências de De-
senvolvimento da Amazônia e do Nordeste, bem
como extingue a Sudam e a Sudene, necessário se
torna adequar aqueles normativos reguladores às no-
vas decisões do Executivo sobre a matéria.

Esse projeto de lei procura reunir num mesmo
marco regional a área de atuação da nova Agência de
Desenvolvimento do Nordeste — ADENE, para fins
de aplicação dos dispositivos relacionados aos incen-
tivos de crédito para as empresas beneficiárias do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste,
bem como aos incentivos fiscais relativos às redu-
ções do Imposto sobre a Renda, conforme já defini-
dos em lei.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2001. _ Sena-
dor Ricardo Santos (PSDB/ES).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I, alí-
nea c, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE, e o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras provi-
dências.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 5º Para efeito de aplicação dos recursos,
entende-se por:

I – Norte, a região compreendida pelos
Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Roraima, Rondônia e Tocantins;

II – Nordeste, a região abrangida pelos
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, além da parte do
Estado de Minas Gerais incluída na área de
atuação da Sudene;

..............................................................



LEI Nº 9.808, DE 20 DE JULHO DE 1999
Mensagem de Veto nº 966

Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 11. O inciso II do art. 5º da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“II - Nordeste, a região abrangida pelos
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, além das partes
dos Estados de Minas Gerais e Espírito
Santo incluídas na área de atuação da Su-
dene;” (NR)

..............................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos

– decisão terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 145, DE 2001

Autoriza, nos termos do § 3º do art.
231 da Constituição Federal, o aproveita-
mento dos recursos hídricos, incluídos
os potenciais energéticos, situados nas
terras indígenas localizadas na região de
Ponte de Pedra, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado, nos termos do § 3º do art.

231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos re-
cursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, si-
tuados nas terras indígenas localizadas na Região de
Ponte de Pedra, no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A autorização a que se refere o art. 1º é
condicionada à prévia instituição, pelo órgão indigenista
competente, de medidas específicas de proteção à inte-
gridade física, socioeconômica e cultural dos povos in-
dígenas, ouvidas as comunidades afetadas.

Art. 3º Sem prejuízo das medidas referidas no
art. 2º, a autorização de que trata este Decreto Legis-
lativo somente poderá ser exercida em sua plenitude
após a emissão, pelo órgão ambiental competente,
dos respectivos Estudo de Impacto Ambiental e Rela-
tório de Impacto Ambiental

(EIA/RIMA).

Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental com-
petente fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o
aproveitamento autorizado por este Decreto Legislati-
vo, fazendo cumprir fielmente todas as exigências de
preservação das condições ambientais.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

Todos estamos acompanhando a crise energé-
tica que o nosso País atravessa. Atingiu dimensões
tais que não há como fugir ao racionamento de ener-
gia elétrica, que certamente comprometerá o cresci-
mento e o desenvolvimento nacionais.

Em face dessas circunstâncias, não podemos
deixar de aproveitar os potenciais hídricos que pos-
sam contribuir para a geração de energia elétrica, no
esforço de garantir a satisfação da demanda crescen-
te, sob pena de enfrentarmos sérias dificuldades no
futuro.

Sobre a matéria, a Constituição Federal, no § 3º
do seu art. 231 assim dispõe:

”Art. 231 ................................................

..............................................................

§ 3º O aproveitamento dos recursos
hídricos, incluídos os potenciais energéti-
cos, a pesquisa e a lavra das riquezas mine-
rais em terras indígenas só podem ser efeti-
vados com autorização do Congresso Naci-
onal, ouvidas as comunidades afetadas, fi-
cando-lhes assegurada participação nos re-
sultados da lavra, na forma da lei.“

Como se vê, a Lei Maior requer a autorização do
Congresso Nacional para o aproveitamento dos recur-
sos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras in-
dígenas. Exige, também a audiência das comunida-
des afetadas, assegurando-lhes, ainda, conforme dis-
posto em lei, a participação nos resultados da lavra.

Por essa razão, estamos apresentando à apre-
ciação dos nobres colegas o presente projeto de de-
creto legislativo, cujo objetivo é autorizar o aproveita-
mento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, situados nas terras indígenas localiza-
das na Região de Ponte de Pedra, no Estado de Mato
Grosso.

Tal autorização se justifica, como já referido aci-
ma, em razão da imperiosa necessidade de uma polí-



tica nacional de energia que busque a otimização dos
recursos disponíveis.

Assim, pelo art. 1º da proposição, fica autoriza-
do, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Fe-
deral, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluí-
dos os potenciais energéticos, situados nas terras in-
dígenas localizadas na Região de Ponte de Pedra, no
Estado de Mato Grosso.

Pelo art. 2º, a autorização a que se refere o art. 1º
é condicionada à prévia instituição, pelo órgão indige-
nista competente, de medidas específicas de proteção
à integridade física, socioeconômica e cultural dos po-
vos indígenas, ouvidas as comunidades afetadas.

Já de acordo com o disposto no caput, art. 3º
sem prejuízo do cumprimento das medidas referidas
no art. 2º, a autorização somente poderá ser exercida
em sua plenitude após a emissão, pelo órgão ambi-
ental competente, dos respectivos Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA).

O parágrafo único do art. 3º estatui que caberá
ao órgão ambiental competente fiscalizar, do ponto
de vista de sua área de atribuição, o aproveitamento
autorizado, fazendo cumprir fielmente todas as exi-
gências de preservação das condições ambientais.

É importante salientar mais uma vez que o pro-
jeto procura se coadunar perfeitamente com os dita-
mes constitucionais e legais no que diz respeito à pro-
teção das comunidades indígenas da região. O para-
digma para essa proteção, mundialmente reconheci-
do, reporta-se à expressão do livre e fundamentado
consentimento dos grupos humanos envolvidos.

Não existe fórmula pronta e consagrada para
esse consentimento das comunidades tradicionais.
Todavia, um dos requisitos mais aceitos e observa-
dos para esse procedimento é a livre organização dos
povos tradicionais, sem a ingerência de outras forças
ou organizações na manifestação dessa vontade. A
própria forma de organização da comunidade, seja
formal ou informal, deve ser deixada ao alvitre daque-
la população, segundo seus costumes e tradições.

Assim, o comando constitucional de se ouvir a
comunidade indígena está redigido de forma genéri-
ca para abranger, da maneira mais ampla possível,
as necessárias manifestações de assentimento nos
casos de aproveitamento dos recursos naturais ocor-
rentes em suas áreas. Não se pode de antemão pres-
crever que esses atos sejam produto de associações
civis formadas pelas comunidades ou quer sejam
emanados de rituais tradicionais, mas, também, não
se pode afirmar que atos praticados por quaisquer
dessas formas sejam qualificados de ilegítimos.

Releve-se ainda que existe um acordo formal
entre a empresa de exploração de energia elétrica de
Mato Grosso e duas associações de comunidades
dos índios Paresis, que são legítimos possuidores da
área que tem como objeto a compensação pela cons-
trução dos aproveitamentos hidroelétricos, assinado
em novembro de 1999. Ao se interpretar que a au-
diência do Congresso Nacional seja necessária para
o deferimento da autorização, com base no art. 231
da Constituição Federal, e na ausência de outras fór-
mulas regimentais, pode-se, na aprovação desse pro-
jeto de decreto legislativo, levar em consideração tal
acordo, posto que legitimamente adotado.

Cabe ainda ressaltar que antes do Poder Judi-
ciário Federal estabelecer que a usina se localiza em
terras indígenas, as obras de construção da referida
usina já, tinham sido iniciadas, uma vez que conta-
vam com a aprovação da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica _ ANEEL e com financiamento da Eletro-
bras. Assim, a decisão judicial determinou a paralisa-
ção das obras autorizadas e já iniciadas.

Entendemos que, com essa iniciativa, estare-
mos contribuindo para otimizar o aproveitamento dos
potenciais energéticos no nosso País e para reduzir o
custo total da energia necessária ao desenvolvimen-
to. Ao mesmo tempo, definimos procedimentos acau-
telatórios amplos e suficientes para resguardar os in-
teresses dos povos indígenas.

É neste contexto que apresentamos o projeto de
decreto legislativo, esperando que ele venha a ser
aprovado pelos nossos pares, após a devida discus-
são e eventuais aperfeiçoamentos.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2001. – Sena-
dor Jonas Pinheiro.

(À Comissão de Assuntos Sociais)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Os pro-
jetos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996

(Votação Nominal)

Votação, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 19,
de 1996, tendo como primeiro signatário o



Senador Waldeck Ornélas, que dispõe so-
bre os benefícios fiscais referentes ao
ICMS, tendo

Parecer sob o nº 92, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Francelino Pereira, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

A matéria constou da Ordem do dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo-
tação transferida para hoje.

Em votação.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)

– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
encaminhar a votação, concedo a palavra a V. Exª,
por cinco minutos.

O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, de autoria
do Senador Waldeck Ornélas, por quem nutro senti-
mentos de respeito e admiração, pela acuidade e pro-
fundidade com que trata e defende suas idéias e pro-
postas no Senado Federal, já mereceu, de nossa par-
te, algumas considerações de preocupação com rela-
ção às conseqüências que poderá trazer para vários
Estados brasileiros.

Esta proposta de emenda constitucional, em
sua essência, busca diferenciar, por Região do País,
mediante parâmetros a serem definidos pelo Senado
Federal, os limites a que estarão submetidos os Esta-
dos dessas Regiões na adoção de políticas de con-
cessão de incentivos, voltados principalmente para
atrair e expandir empreendimentos de interesse eco-
nômico e social desses Estados.

Ao procurar buscar essa diferenciação ou esta-
belecer esses parâmetros e limites para a concessão
de incentivos, a proposta interfere na autonomia dos
Estados, podendo inibir a sua competência constituci-
onal ao implementar políticas de desenvolvimento
que visem a estimular ou a recuperar regiões de seus
territórios que necessitem de mecanismos especiais
de apoio.

A esse respeito, o atual dispositivo da Constitui-
ção Federal, o inciso XII, alínea g, do art. 155, que tra-
ta do ICMS, dispõe muito bem sobre a matéria, ao es-
tabelecer:

Art. 155. (...)
XII – cabe à lei complementar:

(...)
g) regular a forma como, mediante de-

liberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais se-
rão concedidos e revogados.

Ou seja, a Constituição Federal de 1988, sem
afetar a autonomia dos Estados, deixa para a lei
complementar a regulação da matéria em questão.
Hoje, a Lei Complementar nº 24 é que a regula.

A esse propósito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, recebemos o ofício do coordenador do Con-
faz, Dr. Ednilton Gomes de Soárez, Secretário da Fa-
zenda do Estado do Ceará, que, em nome dos seus
Pares, ou seja, todos os Secretários da Fazenda do
País, assim se manifesta:

Senhor Parlamentar,
Como é do conhecimento de V. Exª,

está tramitando no Congresso Nacional Pro-
posta de Emenda Constitucional nº 19, de
1996, de autoria do Senador Waldeck Orné-
las. (...)

Considerando que tal propositura afeta
frontalmente a autonomia administrativa dos
Governadores de Estado e do Distrito Fede-
ral, no que pertine à adoção da política tri-
butária mais adequada às necessidades de
cada unidade da Federação, atualmente
exercida pelos representantes de cada Pas-
ta fazendária, seus Secretários da Fazenda,
Finanças ou Tributação, junto ao CONFAZ,
solicitamos o empenho de V. Exª no sentido
de atuar junto aos representantes desse
Estado no Senado Federal, como forma de
alertá-los das reais conseqüências, caso
seja aprovado, em segunda votação no Ple-
nário do Senado Federal (...).

Sr. Presidente, conceda-me mais um minuto.
Devemos adicionar, ainda, que a Proposta de

Emenda Constitucional nº 19 desconhece o fato de
que, dentro de todas as regiões e até mesmo de cada
Estado, existem regiões atrasadas do ponto de vista
econômico. Assim, o projeto não contempla regiões
pobres existentes no Sudeste (para exemplificar, o
norte do Rio de Janeiro, o Vale do Jequitinhonha, em
Minas Gerais, o Vale da Ribeira, em São Paulo, e mu-
itas outras). Ou seja, o ilustre Senador reduz a ques-
tão do desenvolvimento regional ao desequilíbrio en-
tre as grandes regiões do País tão-somente, confor-
me se pode depreender da exposição de motivos que
justifica a PEC nº 19.



No caso, o Espírito Santo, que, na divisão terri-
torial brasileira padrão pertence ao Sudeste, com
toda a certeza, deverá ser discriminado negativamen-
te, quando da definição dos referidos parâmetros pre-
vistos na legislação sob discussão.

Registre-se, também, Sr. Presidente, que a pro-
posta é extemporânea, pelo menos por duas razões:
a primeira refere-se à recém-promulgada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LC nº 101, de maio de 2000),
que, em seu art. 14, já limita a concessão de incenti-
vos ou benefícios de natureza tributária pela União,
Estados e Municípios; a segunda diz respeito à re-
cente tomada de posição do Ministério da Fazenda,
que deverá encaminhar ao Congresso Nacional uma
proposta de unificação da legislação do ICMS, para
eliminar a chamada guerra fiscal.

Por fim, cabe o registro de que o Confaz, com
todas as imperfeições que tem exibido ao longo dos
últimos anos, inegavelmente representa uma ins-
tância de decisão onde estão representados todos
os Estados da Federação e, dada a natureza das
questões técnicas envolvidas, dificilmente poderá
ter suas funções mais bem desempenhadas pelo
Senado Federal.

Essas eram as considerações que tinha a fazer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Paulo Hartung, por cinco mi-
nutos.

O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Ricardo Santos, que me antecedeu, já fez uma abor-
dagem mais técnica do tema. A sua exposição, na
verdade, indica o voto da Bancada do Espírito San-
tos. Nós vamos votar contra a PEC nº 19.

Essa proposta é prejudicial ao Estado do Espíri-
to Santo. Alerto os colegas Senadores, a fim de que
façam uma análise em relação aos seus respectivos
Estados. Seguramente, o autor da proposta, Senador
Waldeck Ornélas, teve as melhores intenções, ao
apresentar esta emenda constitucional. No entanto,
acredito que essa estrutura proposta por S. Exª, ao
contrário do anunciado, não vai evitar a guerra fiscal
em nosso País, mas ciar maiores dificuldades para al-
guns Estados e regiões deprimidas social e economi-
camente.

Como disse o Senador Ricardo Santos, essa
sistemática – prevista na Lei Complementar nº 24,
que instituiu o Confaz – de trabalhar em consenso
pode não ser a melhor, pode não ser perfeita, mas é

extremamente razoável. E sabemos que muitos equí-
vocos já foram evitados justamente por essa sistemá-
tica de decisão, que congrega todos os Secretários
da Fazenda de Estados federados do nosso País. Por
isso, fica aqui a minha observação, a minha posição e
a da Bancada do Espírito Santo.

Espero que os outros Estados – estamos come-
çando o encaminhamento de votação – reflitam. Pen-
so que a melhor solução, neste caso, porque não te-
mos outro recurso, não podemos fazer um reexame
da matéria em Comissão, é a rejeição do projeto, pe-
los argumentos muito bem expostos pelo Senador Ri-
cardo Santos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-

do a palavra ao Senador Gerson Camata.
Alerto o Plenário de que estamos apreciando a

matéria em segundo turno.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Ricar-
do Santos tecnicamente apresentou o assunto, e o
Senador Paulo Hartung acentuou muito bem a posi-
ção do Estado do Espírito Santo diante dessa matéria
constitucional que está sendo votada.

Já temos, hoje, como instrumento – é necessá-
rio ressaltar isso – o Confaz, que, apesar dos seus er-
ros, dos seus defeitos, respeita a autonomia dos
Estados como unidades federadas – um Estado, às
vezes, pode vetar a pretensão dos outros, com o voto
unitário. Nele, as unidades federadas têm debatido os
incentivos fiscais, suas distorções, os problemas que
esse mecanismo tem criado.

Ora, já se fala no anunciado interesse do Gover-
no Federal em uma ampla reforma no sistema fiscal
brasileiro, que contemplaria também a guerra fiscal
entre os Estados. Acredito que não é hora de remen-
do; nós precisamos, neste momento, da reconstrução
de um arcabouço fiscal do País em consonância com
as unidades federadas.

Há outro aspecto, que não seria necessário di-
zer aqui: nós, Senadores, representamos a unidade
política, a unidade federada ”Estado“. E seria interes-
sante que os Senadores dos demais Estados consul-
tassem os seus Secretários da Fazenda sobre essa
PEC que vai entrar em votação, porque tenho certeza
de que a maioria deles – como fizeram os técnicos do
Estado do Espírito Santo –, estudando a matéria, de-
saconselhariam a sua aprovação.

Entre os que militam pela aprovação da PEC, há
uma tendência em se dizer que, como estamos votan-



do no segundo turno, somos obrigados a manter o
voto do primeiro turno. Ora, se fosse assim, não have-
ria o segundo turno. O segundo turno existe exata-
mente para que a Unidade Federada, o cidadão, o
Parlamentar, tendo conhecimento novas instruções
sobre a matéria, possa rever o seu voto. Se não se
pudesse mudar o voto, não deveria existir o segundo
turno. Repito: o segundo turno existe exatamente
para isso.

Estamos aqui, no segundo turno, alertando os
companheiros e alertando os representantes dos
Estados de que esta matéria, no momento, é inopor-
tuna e não serve nem ao Estado do Espírito Santo e
nem às demais Unidades Federadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Pedro Simon.

S. Exª dispõe de cinco minutos para encaminhar
a votação da matéria que está em segundo turno de
votação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu faria um apelo, pediria a gentileza de ser
ouvido pela Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – (O Pre-
sidente faz soar a campainha)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, esta matéria recebeu
apenas um voto contrário, do ilustre Líder do PPS, no
primeiro turno. Agora, vamos votar contrariamente,
atendendo a uma análise que recebemos do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul – parece-me que tem
absoluta lógica. O mínimo que podemos fazer é rejei-
tar a matéria agora para estudá-la definitivamente.

Eis o que diz o governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul:

Srs. Senadores, dirijo-me a V. Exªs
com o objetivo de externar e justificar a po-
sição do governo do Estado do Rio Grande
do Sul acerca da Emenda Constitucional
nº19, de 1996, de autoria do Exmº Sr. Sena-
dor Waldeck Ornélas, que avoca ao Senado
Federal todas as decisões sobre a conces-
são de isenções ou quaisquer outros benefí-
cios, subsídios ou incentivos de natureza
fiscal ou financeira referentes ao ICMS de
competência estadual.

Manifestamos posição contrária quan-
to à aprovação do projeto em questão, es-

pecialmente assentado nas seguintes ra-
zões:

1 – O nosso Estado é contrário à Gu-
erra Fiscal. O projeto em comento aprofun-
da a guerra fiscal entre os Estados, uma vez
que lhes retira o único instrumento regula-
dor de composição, que é o Confaz;

2 – Neste ínterim, deve ser menciona-
da a solução consensuada entre os Estados
para a Reforma Tributária a ser operada na
esfera do valor agregado, pondo fim inclusi-
ve à guerra fiscal. Esse consenso foi alinha-
vado na esfera do Confaz, que, portanto, re-
conhece a necessidade de mudanças estru-
turais na legislação – a Reforma Tributária –
para pôr termo à guerra fiscal. A guerra fis-
cal não é feita pelo Confaz, mas sim pelos
Estados que desobedecem às suas delibe-
rações;

3 – A concessão de incentivos fiscais
na esfera do ICMS afeta as finanças dos
Estados-Membros da Federação, conse-
qüentemente a sua autonomia;

4 – A proposta de reforma tributária
defendida pelos Secretários da Fazenda,
em representação dos seus respectivos Go-
vernadores mantém a competência legislati-
va na esfera dos Estados;

5 – A concessão de benefícios por es-
fera de poder alheia ao da competência le-
gislativa, tecnicamente denominada isenção
heterônoma, felizmente foi banida do orde-
namento constitucional de 1988, mais espe-
cialmente pelo inciso III, do art. 151, da
CF/88 que veda à União ”instituir isenções
de tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios;

6 – O ICMS, por ser um imposto nacio-
nal, foi contemplado com regras de controle
por órgão de decisão plurilateral, dos própri-
os Estados, consoante dispõe o art. 155, §
2º, inciso XII, ”g“ da Constituição Federal,
operacionalizadas mediante o Confaz, cons-
tituídos por todos os Secretários de Fazen-
da, na esfera da concessão e revogação de
isenções, incentivos e benefícios fiscais;

7– Ao Senado, na esfera do ICMS,
coube competência típica à sua natureza de
órgão político-legislativo velador do equilí-
brio federativo quando lhe é cometido a in-
cumbência de estabelecer as alíquotas apli-



cáveis às operações e prestações, interes-
taduais e de exportação;

8 – Assim, por derradeiro, reforço mi-
nha convicção de que qualquer alteração
constitucional que altere a esfera de compe-
tência e partilha de receitas estabelecida na
Constituição vigente, em especial quando
afeta a competência dos Estados-Membros
e Municípios, necessariamente deve ser
com a contribuição destes entes federados.
E sobre o presente tema, como já foi referi-
do, os Estados têm posição uniforme e
acordada no que diz respeito ao seu princi-
pal tributo, que é, justamente, o imposto so-
bre valor agregado.

Diante do exposto encareço que, na
salvaguarda dos interesses de nosso Esta-
do e dos demais Estados brasileiros, não
aprove a Emenda Constitucional nº 19/96. E
mais: permito-me emitir especial pedido
para que os Srs. Senadores laborem nesta
Casa, junto aos demais membros deste dig-
no Senado, no sentido da não aprovação
dessa emenda.

O que diz o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul Sr. Presidente? Que é inconveniente a apro-
vação desta matéria quando se prepara uma refor-
ma tributária. Já existe uma solução de consenso
entre os Estados para a reforma tributária a ser ope-
rada na esfera do valor agregado, a qual põe fim à
guerra fiscal.

A guerra fiscal não é feita pelo Confaz, mas sim
pelos Estados que desobedecem às suas delibera-
ções. A proposta de reforma tributária preparada pe-
los secretários de fazenda mantém a competência le-
gislativa na esfera dos Estados. A concessão dos be-
nefícios por esfera alheia à de sua competência legis-
lativa foi banida do ordenamento constitucional – art.
151 – que veda à União instituir isenções de tributos
de competência dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Considerando que o ICMS ou o imposto sobre o
valor agregado é a receita estadual mais importante,
qualquer alteração sobre a esfera de competência e
partilha de receitas na Constituição vigente deve ter a
contribuição dos Estados, que, como já foi afirmado,
tem posição uniforme acordada na questão.

Acho que está muito claro, Sr. Presidente. Não
se trata apenas a posição do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, mas praticamente da imensa mai-
oria dos Estados. Por isso, fico com o ilustre Senador

e votarei, mudando o meu voto, contra essa emenda
constitucional.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador José Fogaça, por de cinco
minutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Wal-
deck Ornélas tem o hábito de apresentar propostas e
projetos de conteúdo muito sério e de grande respon-
sabilidade política e social. Neste caso, nesta propos-
ta de emenda constitucional, inclusive no primeiro tur-
no, votei favoravelmente, por entender que se trata
de uma transferência do núcleo de decisões que hoje
se encontra no Confaz, portanto está entregue muito
mais a um controle do Ministério da Fazenda.

Este núcleo de decisões sobre a política de con-
cessão de incentivos fiscais ou de isenções tributári-
as seria transferido para o Senado Federal através de
um projeto de resolução, com a iniciativa de pelo me-
nos um terço dos Senadores.

Portanto, quero dizer que tecnicamente consi-
derei a proposta boa e até votei favoravelmente a ela.
No entanto, recebi nesta semana, tanto eu como o
Senador Pedro Simon e a Senadora Emilia Fernan-
des, um ofício do Secretário da Fazenda do Rio Gran-
de do Sul, Dr. Arno Augustin manifestando posição
contrária do Governo Estadual do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo
que o Senador é representante do seu Estado. Não é
necessariamente representante do Governo, mas
dos interesses do seu Estado. Como neste momento
o Governo Estadual do Rio Grande do Sul tem uma
posição oficial formal contrária a esta proposta de
emenda à Constituição, entendo eu que devo acatar
a posição do Governo, porque é quem responde nes-
te momento pelos interesses ou pela visão de política
fiscal, de política tributária do Estado do Rio Grande
do Sul.

Não devo, neste momento, contrariar a política
que está sendo empreendida pelo atual Governo,
mesmo que dela discorde. Ou seja, penso que é mi-
nha responsabilidade garantir que o Governo Estadu-
al do Rio Grande do Sul exerça plenamente sua políti-
ca tributária da forma como entender, mesmo que
dela discorde. Por isso estou aqui justificando, Sr.
Presidente, a minha mudança de voto. Ou seja, em
razão de um pedido e de um manifesto do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, eu estou neste mo-



mento manifestando meu voto contrário a esta emen-
da constitucional.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra à Senadora Emilia Fernandes, pelo tem-
po de cinco minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as ra-
zões foram aqui expostas pelos dois Senadores do
Rio Grande do Sul e pelos outros Senadores, inclusi-
ve pelo Senador do Estado do Espírito Santo. Mas
entendemos que seja importante registrar a análise
consciente e responsável feita pela Secretaria da Fa-
zenda do Estado do Rio Grande do Sul.

E, particularmente, nós queremos dizer que talvez
seja positiva a intenção manifestada no projeto: definir
de uma vez por todas a guerra fiscal, que prejudica os
Estados, se não for corretamente encaminhada.

No momento, o projeto prevê acrescentar atribui-
ção ao Senado Federal para definir, para cada Região
do País, os parâmetros de acordo com os quais as
Unidades da Federação poderão conceder subsídio,
benefício ou incentivo fiscal. Faz-se necessária, por-
tanto, uma análise profunda do Conselho Nacional de
Política Fazendária – Confaz, definidor dos parâme-
tros de acordo com a legislação existente.

Temos consciência de que, apesar de restrição
prevista na Constituição, os Governos Estaduais, de
certa forma, têm encontrado brechas na legislação
que concedem diversas formas de incentivos fiscais,
tais como: redução da base de cálculo, devolução de
tributo, ampliação dos prazos de recolhimento – ins-
trumentos não previstos na legislação.

Acreditamos que o autor, inspirado nesse senti-
mento, queria trazer para esta Casa uma discussão
mais ampla com redobrada responsabilidade. Só
que, talvez, no espírito de combater a guerra fiscal,
esse projeto não sane essa dificuldade.

Entendemos que deveríamos estar buscando
alguma alteração na legislação, ou elaborando algum
projeto de lei complementar que estabelecesse, no
espaço de decisão, que é o Confaz, um quorum mais
adequado. Uma das dificuldades é a necessidade da
obtenção de consenso entre todos os membros – os
encaminhamentos são dificultados -; e precisamos,
principalmente, fechar as brechas existentes na legis-
lação.

Sr. Presidente, entendemos que por meio dessa
PEC não estaremos, definitivamente, atacando a ca-

usa dos problemas que existem hoje com relação à
guerra fiscal.

Pelos fundamentos aqui expostos, oriundos da
própria Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul,
a Bancada do Estado do Rio Grande do Sul alerta
para o fato de que os prejuízos continuarão para os
Estados da Região Sul e para muitos Estados brasile-
iros. Nossa posição é contrária ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra à Senadora Heloísa Helena pelo prazo
de cinco minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso Lí-
der, Senador José Eduardo Dutra, vai liberar a Ban-
cada. Apesar da exposição do Secretário de Estado
da Fazenda do Rio Grande do Sul, o companheiro
Arno, e da posição do Governo do Rio Grande do Sul,
voto favoravelmente à proposta de emenda à Consti-
tuição do Senador Waldeck Ornélas.

Não posso deixar de aproveitar o momento para
protestar contra a forma desrespeitosa e desqualifica-
da que usou V. Exª, Senador Waldeck Ornélas, ao
tratar o Partido Comunista do Brasil como uma suble-
genda do Partido dos Trabalhadores, o que não é.
Lembremos que, enquanto muitos deram sustenta-
ção à ditadura no País, o Partido Comunista do Brasil
entregava seus jovens, sua juventude e sua vida para
lutar por uma sociedade justa, igualitária e fraterna.

Voto favoravelmente à proposta de emenda
constitucional do Senador Waldeck Ornélas, primeiro
porque apresenta uma motivação extremamente im-
portante e traz um debate obrigatório nesta Casa, de-
bate esse que não houve em nenhum momento. Ape-
sar de ser justamente a razão de existir da Casa o
respeito ao Princípio Federativo, embora seja essa
uma cláusula pétrea constitucional, o Senado Federal
não a pratica, quando não defende a Federação,
quando não defende o Princípio Federativo.

Tenho que discordar das alternativas aqui ex-
postas para o Confaz, até porque não adianta estabe-
lecer para esse instrumento o papel de resolver os
problemas da guerra fiscal, pois é coisa que nunca
fez. Aliás, a carta lida pelo Senador Pedro Simon diz
que ”muitos dos Governos Estaduais encontram bre-
chas na legislação para conceder diversas formas de
incentivos fiscais sem passar pelo Confaz“.

Se o Confaz é apresentado como importante e o
projeto do Senador Waldeck Ornélas acaba com o
Confaz, haverá uma perda muito grande. Por que
hoje ele não cumpre a sua razão de existir? Mesmo



que o Confaz estabeleça alguma alternativa para im-
pedir a guerra fiscal, ele efetivamente não o faz. Mes-
mo que as decisões sejam tomadas de forma unâni-
me, vários Estados estabelecem mecanismos própri-
os para impedir que as decisões do Confaz sejam
cumpridas. Portanto, não vamos estabelecer a esse
mecanismo um instrumento fundamental, como o que
possibilita a equalização das relações comerciais en-
tre os Estados, coisa que não faz. É obrigação do Se-
nado fazer sim, inclusive à luz do que manda a Cons-
tituição.

A correspondência que nos foi encaminhada
pelos Conselheiros do Confaz trata de modificação
do inciso IV da Constituição, que não é o que trata o
projeto do Senador Waldeck Ornélas. Pelo contrário,
S. Exª aperfeiçoa e estabelece os mecanismos ne-
cessários para o inciso V do art. 155 da Constituição,
que trata das definições que devem ser tomadas no
Senado Federal.

Portanto, eu não poderia deixar de votar favorá-
vel ao projeto, porque é obrigação do Senado. Aliás, o
Senado faz atrasar porque já tinha obrigação de ter
feito. O Senado, que deve representar a Federação,
não teve sequer a autoridade, conferida pela Consti-
tuição, de estabelecer o debate do comprometimento
das receitas dos Estados em relação à receita líquida
real ao pagamento da dívida. Sequer fazer isso é mui-
to grave!

Se quisermos estabelecer outro instrumento,
que possamos fazê-lo, que pode ser corrigido na Câ-
mara, para possibilitar também um fórum, um instru-
mento de participação dos Secretários de Fazenda.
Mas o que está proposto aqui é obrigação do Senado
Federal fazer e intervir, por meio de mecanismos pró-
prios concedidos pela Constituição, no debate da
guerra fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Requião, pelo tem-
po de cinco minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não usarei
os cinco minutos, porque a questão é extraordinaria-
mente simples. Temos mantido com insistência um
discurso contra a guerra fiscal.

Temos a consciência clara de que o Confaz não
funciona e que os Estados driblam com facilidade e
persistência as decisões do Confaz. Se trazemos es-
sas decisões para o Congresso Nacional, para os 81
Senadores representantes dos Estados e as debate-
mos nas Comissões e no Plenário, temos transparên-

cia e a impossibilidade concreta de que elas sejam
fraudadas.

Qualquer atitude tomada no sentido contrário da
proposta do Senador Ornelas, da Bahia, concorre
para a manutenção do esquema de disputa e guerra
fiscal, que pode interessar eventualmente a um Go-
verno, mesmo ao Governo do PT do Rio Grande do
Sul, mas que decididamente não interessa ao País.

O Rio Grande do Sul já viu o que significava o
apoio absurdo a montadoras de automóvel. Olívio
Dutra teve a oportunidade de sustar um benefício ri-
gorosamente ilegal e extremamente oneroso para
aquele Estado, quando assumiu. Então, por que per-
sistirmos nesse erro por pressão do oportunismo de
alguns governos?

O Governo do Paraná já insistiu com aquela his-
tória do imposto zero para as commodities. Levantei
a minha voz no Senado da República, e hoje o Para-
ná amarga uma queda brutal de arrecadação sem
compensação. Se o nosso discurso é contra a guerra
fiscal, o voto coerente é no projeto do Senador Orne-
las.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Osmar Dias por cinco minu-
tos.

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há quatro anos,
aproximadamente, esse debate sugeria a apresenta-
ção de uma emenda da natureza desta apresentada
pelo Senador Waldeck Ornélas.

O Senador Roberto Requião e eu, naquela épo-
ca, lutamos durante dois anos para obter contratos
realizados entre o Governo do Estado do Paraná e as
montadoras de automóveis instaladas na região me-
tropolitana de Curitiba. O contrato era secreto, mas
descobrimos, algum tempo depois, que ele previa um
incentivo fiscal, ou seja, nenhuma cobrança de im-
posto das montadoras de automóveis por dez anos.
Aquelas montadoras só se instalaram no Paraná por
causa do incentivo fiscal, porque tiveram esse benefí-
cio. Quando elas enfrentaram a primeira crise, come-
çaram a tomar a atitude que já denunciávamos na-
quele momento em que debatíamos essa matéria.

A Chrysler encerrou suas atividades, demitiu os
funcionários e deixou um prejuízo ao Estado do Para-
ná que hoje se calcula em torno de R$100 milhões.
Não deu satisfação ao povo, que ajudou na instala-
ção da fábrica, porque a isenção por dez anos foi
complementada por um financiamento a ser pago



sem juros e sem correção monetária nos dez anos em
que a fábrica estivesse recebendo os incentivos.

A mesma história ameaça ser repetida pela
Wolkswagen, que se instalou no Paraná. Agora, di-
zem que, se faltar energia elétrica, fecharemos a fá-
brica. Vejam que ela começa a fazer exigências, é
evidente. E já utilizou-se de cinco anos de isenção,
cinco anos sem pagar impostos e agora pode, então,
dizer: se faltar energia, iremos embora.

Pois bem, essa guerra fiscal foi debatida aqui, e
até o saudoso Governador Mário Covas esteve no
Senado Federal combatendo a guerra fiscal e, recen-
temente, o Estado de São Paulo ganhou na Justiça. O
juiz concedeu uma liminar derrubando incentivos fis-
cais que o Paraná concedia à agroindústria, o que
trouxe também uma turbulência e até uma alteração
de preços do mercado de alguns produtos no Estado
do Paraná, repercutindo também na economia do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina. Isso que prova,
Sr. Presidente, que a guerra fiscal traz prejuízos e de-
semprego quando é instalada num Estado e estabe-
lece uma concorrência desigual e, às vezes, deso-
nesta com outros Estados. Eventualmente um Estado
pode ganhar, mas promove prejuízos e perdas em
outros Estados, e o desemprego ocorre no País em
função da guerra fiscal estabelecida. Não podemos
continuar à mercê de medidas muitas vezes adotadas
visando interesses até de grupos ou até de interesses
políticos eleitorais.

Sr. Presidente, devemos colocar uma barreira
nisso, transformando essa discussão num debate na-
cional. Não há outra maneira. Já que o Governo do
Paraná e outros Governos deram esses incentivos
sem consultar o Confaz – Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária , desrespeitando-o, que respeitem o
Senado.

Estou encaminhando voto favorável à emenda
do Senador Waldeck Ornélas, pelas razões que men-
cionei e por entender que não é esta emenda que
dará cabo à guerra fiscal, mas, pelo menos, constitui
um passo no sentido de torná-la um pouco mais difí-
cil, trazendo o debate para o Senado e, dessa forma,
permitindo aos Governos que promovam incentivos
apenas com a autorização do Senado Federal. Logo,
o meu voto será favorável à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Alerto
o Plenário que estamos apreciando, em segundo tur-
no, a proposta de emenda à Constituição referente ao
primeiro item da pauta.

Concedo a palavra ao eminente Senador José
Alencar, por cinco minutos, para encaminhar a vota-
ção.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para en-
caminhar a votação.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, compreendo as intenções do eminente Se-
nado Waldeck Ornélas. Porém, o sistema tributário
nacional só pode ser corrigido hoje com uma ampla
reforma tributária que institua para o País um novo
sistema, porque já estamos vendo que o sistema tri-
butário nacional se transformou em um verdadeiro ci-
poal burocrático que entrava o desenvolvimento do
País.

Todos somos contra essa guerra fiscal, mas ne-
nhum de nós pode também deixar de reconhecer que
o Brasil são muitos brasis. Há diferenças muito gran-
des nos planos econômico e social nesta enorme
área de 8,5 milhões de km². Tratamento diferenciado
há que ser dado a determinadas regiões para que ali
se promova o desenvolvimento em igualdade de con-
dições com aqueles Estados que têm atrações natu-
rais, não só do ponto de vista da economia como tam-
bém até da localização geográfica, da população, etc.

Por isso, no final do anos 50, o Presidente Jus-
celino foi buscar o economista Celso Furtado para cri-
ar instrumentos que pudessem levar um tratamento
diferenciado a uma região menos favorecida. E depo-
is este mesmo sistema alcançou também o Norte, a
Amazônia e o Centro-Oeste. É claro que houve falhas
e por isso estamos vendo hoje uma intervenção no
sistema depois de 40 anos de sua instituição, mas
ninguém pode deixar de reconhecer os benefícios
desse tratamento diferenciado, fiscal e creditício que
levou o desenvolvimento àquelas regiões. Isso é um
fato absolutamente insofismável. Agora, precisamos
de uma nova legislação tributária para o País. E o
eminente Senador Waldeck Ornélas, com sua expe-
riência, cultura, dedicação e credibilidade, pode nos
ajudar a implantar um novo sistema tributário, que re-
almente consulte o interesse nacional e acabe, de
uma vez por todas, com a guerra fiscal. Esperamos
que, nesse sistema, sejam contempladas as regiões
que merecem tratamento diferenciado, até do ponto
de vista setorial, porque há regiões que têm vocação
natural para determinado desenvolvimento industrial
num dado setor. É preciso que haja, por parte do
Estado, uma atenção presente em ações dessa natu-
reza, para que o Brasil possa crescer de forma har-
mônica, pois, do contrário, estaríamos direcionando
todo o desenvolvimento industrial para a Praça da Sé,
e isso não interessa ao grande Brasil que temos.



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Álvaro Dias, por cinco minu-
tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a guerra fiscal tem
de ser combatida, indiscutivelmente. O projeto do Se-
nador Waldeck Ornélas tem méritos, porque promo-
ve, mais uma vez, o debate dessa questão. O Brasil
tem perdido e muito com a guerra fiscal.

Os Estados que imaginam ganhar, creio, se
equivocam quando participam da chamada guerra fis-
cal, uma guerra sem vencedores. E quem mais perde
é a população do País. O Senador Osmar Dias fez re-
ferência ao desastre que ocorreu no Paraná e pe-
diu-me para corrigir um pequeno equívoco: o que fe-
chou no Estado foi a fábrica da Chrysler, não da Audi.
Mas, de qualquer forma, o fechamento de uma fábri-
ca demonstra a irresponsabilidade do Governo quan-
do concede, de forma generosa, benefícios incríveis,
esquecendo, inclusive, a vocação natural de cresci-
mento industrial do Estado.

Na verdade, no Estado do Paraná, tentou-se re-
inventar a roda, e quem tenta reinventar a roda acaba
se dando mal. Apesar do crescimento da dívida públi-
ca do Paraná em função das concessões, dos benefí-
cios, da redução da receita em razão de uma guerra
fiscal sem conseqüência, a produção industrial do Pa-
raná sofreu queda em relação ao seu crescimento
histórico. O Paraná sempre cresceu acima da média
nacional na sua produção industrial, e, nos últimos
anos, tem sofrido com o crescimento abaixo da média
nacional. Esse não é um fenômeno regional, mas um
fenômeno específico do Estado, porque os dois Esta-
dos vizinhos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
com economia semelhante, cresceram bem acima da
média nacional. O Paraná fez crescer o desemprego,
a falta de oportunidade de trabalho e de salário para
mais pessoas.

Sr. Presidente, ficou evidente que a política de
crescimento econômico adotada no Paraná foi equi-
vocada. Até diria que, na verdade, não existe uma po-
lítica definida. O que há é a concessão de privilégios
significativos a algumas empresas estrangeiras que
se instalaram no setor automobilístico do Paraná,
comprometendo o crescimento econômico do Esta-
do, já que os recursos destinados a elas poderiam ter
produzido benefícios maiores se aplicados de acordo
com a vocação natural do Estado.

Dito isso, Sr. Presidente, apesar dos méritos
deste projeto, manifesto-me de forma contrária a sua

aprovação, porque não acredito ser a melhor equa-
ção para esse problema.

Estamos, há algum tempo, aguardando o deba-
te da reforma tributária nesta Casa do Congresso Na-
cional. Há poucos dias, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos rejeitou projeto de minha autoria, tecnica-
mente elaborado por especialistas em direito tributá-
rio, que tinha por objetivo reduzir progressivamente
as alíquotas do ICMS interestadual até sua elimina-
ção, como forma adequada de combater e acabar
com a guerra fiscal. Não o debati, Sr. Presidente, pois
não tive a oportunidade de estar presente àquela reu-
nião. Mas imagino que a rejeição deste projeto não
está de todo modo errada, porque devemos concen-
trar essa discussão no debate da reforma tributária
para o País. Precisamos de uma reforma definida e
definitiva, que atenda a todas essas questões, inclusi-
ve a que foi motivo da iniciativa do Senador Waldeck
Ornélas.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tendo sido convocado a encerrar meu depoimento,
quero dizer que votarei contra a referida proposta por
entender que a melhor forma de equacionarmos essa
questão é o grande debate da reforma tributária. Qu-
alquer iniciativa particular acaba transformando toda
a legislação tributária do País numa verdadeira col-
cha de retalhos. O Brasil não agüenta mais a improvi-
sação. Precisamos tomar uma decisão definitiva a
respeito de política tributária em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Ademir Andrade, por cinco
minutos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que V. Exªs
deveriam compreender bem o que se deseja com
uma proposta como esta.

O Brasil é um país interessante. É um país que
tem uma mão-de-obra das mais baratas do planeta e,
por esse motivo, há empresas multinacionais de todo
o mundo interessadas em aqui trabalhar e atuar. É
também um país de quase 170 milhões de brasileiros,
mas que ainda não tem um Produto Interno Bruto que
atenda à necessidade de emprego de toda a sua gen-
te. E é um país de extensão territorial imensa.

O que ocorre é que cada Estado brasileiro luta
para ter empresas e indústrias no seu território, ofere-
cendo a essas empresas praticamente tudo: emprés-
timo, terreno, infra-estrutura, energia, isenção de im-
postos, subsídio. Enfim, dá tudo de mão beijada.
Essas empresas aqui se instalam, usam mão-de-obra



barata, não pagam impostos, recebem tudo de graça,
ganham fortunas e levam para os seus países de ori-
gem os imensos lucros que aqui auferem.

É evidente que essa incompreensão e essa dis-
puta que existem entre os Estados brasileiros leva a
essa situação de dependência, a essa situação de ir-
racionalidade de Governadores de Estado. E o Con-
selho Nacional de Política Fazendária não faz respei-
tar as suas determinações. Estão aí as provas claras
e objetivas. O Senador Osmar Dias explicitou com
muita clareza o problema do Paraná.

Às vezes, fico sem compreender a posição do
Governador do Rio Grande do Sul em uma questão
como esta. Talvez por estar pensando em agir dife-
rentemente de quando perdeu a empresa Ford para a
Bahia, não sei.

Mas o que o Senador Waldeck Ornélas deseja
não tem nada a ver com esse fato. S. Ex.ª deseja aca-
bar com a liberdade de cada Estado brasileiro de de-
cidir, por si só, o tipo de incentivo, de ajuda que pode
dar a essas empresas dentro do seu território e trazer
aqui para o Senado da República a decisão sobre
uma questão de tamanha importância.

Ora, o Brasil tem diferenças regionais imensas,
absurdas e inaceitáveis. Contudo, se somássemos os
Senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste,
seríamos maioria e, assim, poderíamos corrigir essas
distorções, uma vez que as decisões passariam a ser
transparentes, claras, como mencionou o Senador
Roberto Requião. E as regiões mais pobres seriam
beneficiadas com essas decisões! Por isso, não con-
sigo admitir a possibilidade de um Senador do Nor-
deste, do Norte, ou do Centro-Oeste votar contra uma
proposta como essa!

Com relação ao que disse o Senador José Alen-
car, a respeito de deixarmos tudo para a reforma tri-
butária, ora, se hoje aprovarmos esta emenda no Se-
nado e a enviarmos para a Câmara, ela representará,
também, uma forma de o Norte, o Nordeste e o Cen-
tro-Oeste negociarem melhor a reforma tributária em
seu benefício, porque o Senado já terá mostrado
aquilo que deseja.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, mantendo o
voto dado no primeiro turno, o PSB vota a favor desta
emenda  claro, liberando a sua Bancada.

O Senador Roberto Saturnino dá a aquiescên-
cia de que votará a favor, e tenho certeza de que o
Senador Antonio Carlos Valadares, também. Portan-
to, a Bancada do Partido Socialista Brasileiro mantém
o seu voto favorável à proposta do Senador Waldeck
Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, pelo
tempo de cinco minutos.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, estou acompanhando os debates e,
de certa forma, imaginando que algumas das obser-
vações feitas resultam do fato de não se haver propri-
amente lido a proposta de emenda constitucional en-
cabeçada pelo Senador Waldeck Ornélas.

Na realidade, há duas disposições fundamenta-
is na propostas. A primeira delas a que está sendo
vista como uma fórmula capaz de pôr fim à chamada
guerra fiscal , ao exigir que iniciativas que visem a
oferecer algum tipo de incentivo fiscal se façam por
lei, estabelece regras mais rígidas do que as atuais
para a concessão de favores fiscais e financeiros em
função de política de estímulo ao desenvolvimento
econômico. A segunda disposição que parece ser a
inovação mais importante – preocupou, por exemplo,
o Senador José Alencar; mas não há nela nenhuma
disposição que realmente interfira na estrutura tribu-
tária do País ou que a modifique. Trata-se muito mais
de dispor sobre procedimentos de natureza operacio-
nal em relação ao sistema tributário hoje existente –
e, aliás, aparentemente todos estamos de acordo em
que precisa ser modificado, por meio de uma reforma
tributária que já está tardando e que estamos deven-
do ao Brasil. Pois bem, dentro da estrutura tributária
atual, a concessão de favores fiscais, em vez de pas-
sar pelo crivo do Confaz como ocorre hoje , passa a
se sujeitar à aprovação do Senado Federal. Em ou-
tras palavras, aquilo que, para ser possível hoje, de-
pende apenas de uma discussão numa instância que
reúne Secretários de Fazenda portanto, membros do
Poder Executivo dos Estados , passa a se fazer no
âmbito do Senado Federal, rigorosamente dando a
todos os Estados as mesmas possibilidades ou até
maiores do que aquelas que eles têm hoje no âmbito
do Confaz. Não há nenhum Estado no Brasil que não
disponha de três Senadores para discutir os seus pro-
blemas e os seus interesses. Não há nenhum Estado
do Brasil que não possa vir, por intermédio dos seus
Senadores, participar da elaboração das resoluções
do Senado Federal previstas na emenda constitucio-
nal que disciplinarão eventuais concessões de incen-
tivos fiscais.

Portanto, sinceramente, não estou convencido
de que isso seja uma forma de pôr fim à chamada
guerra fiscal, apelido colocado no exercício da auto-
nomia dos Estados que se tornou pejorativo. Essa



guerra fiscal é ruim porque todos dizem isso, se bem
que ninguém discuta profundamente em que consis-
te. Não estou convencido de que ela se acabe apenas
com a aprovação desta emenda constitucional, em-
bora reconheça que a concessão de favores de natu-
reza tributária e financeira torna-se muito mais rígida
e dificultada pelo simples fato de que, a partir da vi-
gência dessa norma, só poderá se fazer por lei espe-
cífica, seja federal, estadual ou municipal. Em segun-
do lugar, também não vejo de que forma os Governos
de Estado podem preocupar-se com a iniciativa –
como vi aqui a manifestação dos Senadores do Rio
Grande do Sul, em apoio à posição do seu Governa-
dor. Não vejo como os interesses do Rio Grande do
Sul serão prejudicados pelo fato de que quem tratará
desse assunto é o Senado Federal, e não apenas o
Confaz.

Por essa razão, encaminho o voto favorável à
emenda constitucional ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida
nenhuma, há argumentos plausíveis tanto a favor
quanto contra a matéria em análise. Sensibiliza-me,
sobremaneira, a possibilidade de Estados como o
Amapá, um dos menores da Federação e o que re-
presento nesta Casa, terem uma chance de melhorar
suas condições no quadro nacional, neste momento
em que se transfere, para o foro do Senado Federal, a
discussão sobre isenções fiscais. Isso porque será
possível, nesta Casa, obter o respeito daquele dispo-
sitivo constitucional que estabelece tratamento desi-
gual para os desiguais. É o que estamos precisando
em nosso País. Os Estados menos favorecidos preci-
sam ser mais beneficiados do que os gigantes, do
que as potências econômicas. Nesse sentido, consi-
dero que o Confaz é simplesmente um adorno, um
adereço sem qualquer essência, quando se discutem
incentivos fiscais.

Por outro lado, contra a proposta, há que se
considerar a tese de que estamos ferindo o princípio
da federação, da autonomia dos Estados. Por isso, a
proposta poderia, de certa forma, prejudicar o equilí-
brio da federação, muito bem estabelecido no Sena-
do da República, já que cada Estado possui três Se-
nadores.

Sr. Presidente, seguindo o princípio do in dubio
pro reo, voto a favor da proposta de emenda constitu-
cional.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao autor da matéria e último orador ins-

crito para encaminhar a votação, Senador Waldeck
Ornélas.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Senado da Re-
pública tem a oportunidade, neste momento, de co-
meçar efetivamente a fazer a reforma tributária em
nosso País, quebrando, por conseguinte, o bloqueio
que tem sido constante em relação a este tema.

Todos reconhecem que a reforma tributária só
caminhará se for fatiada, se for feita por partes. Espe-
rar por um projeto completo é algo que se discute há
quase uma década, mas não se consegue elaborá-lo.
O Senado Federal pode começar esse processo de
um modo muito simples e objetivo.

Esta emenda constitucional, já aprovada em pri-
meiro turno, com mais de 60 votos dos Senadores,
pretende transferir do Confaz para o Senado a com-
petência legislativa. O Confaz é uma excrescência re-
manescente do período autoritário que ficou com a in-
cumbência de legislar como se fosse uma câmara le-
gislativa.

Pela proposta, o Confaz continua a existir como
acontece hoje, daí a necessidade de descontituciona-
lizá-lo, com a revogação da alínea g do inciso XII do §
2º do art. 155 da Constituição.

O Confaz hoje dispõe sobre as alíquotas do
ICMS, sobre os incentivos fiscais, sobre as medidas
que se relacionam diretamente com a pauta de consu-
mo da população, ou seja, o Confaz pode mais que os
Congressistas, eleitos para fazer as leis e, no nosso
caso, como Senadores, para representar os Estados.

O Confaz continua existindo, com o papel rema-
nescente de fixar as regras para a administração tri-
butária, padronizar documentos e livros fiscais e ope-
rar o sistema de informações econômico-fiscais, ou
seja, atuar no âmbito das obrigações acessórias no
que diz respeito à atividade de gestão do ICMS como
órgão administrativo que deve ser, e não mais como
órgão legislativo.

Fico indignado ao ouvir Senadores dizerem que
Secretários de Fazenda têm maior competência e
melhores condições para legislar que nós próprios. É
uma renúncia ao mandato ou a uma parcela dele.
Não podemos, de jeito nenhum, concordar com isso.

Vejam, por exemplo, a contradição manifestada
na correspondência do Secretário de Fazenda do Rio
Grande do Sul, lida nesta Casa: ”Nosso Estado é con-
trário à guerra fiscal“. O Rio Grande do Sul tem-se
queixado de que tem sido prejudicado pela guerra fis-
cal, no entanto quer preservar para si esse naco do
poder de definir os incentivos. Diz mais o Secretário:
”A guerra fiscal não é feita pelo Confaz, mas, sim, pe-
los Estados que desobedecem às suas delibera-



ções“. Os Estados podem desobedecer o Confaz,
mas não podem desobedecer o Senado.

A proposta da União, esta sim, acabará com a
competência dos Estados em relação ao ICMS. Na
emenda, mantemos a competência dos Estados para
legislar sobre o ICMS. De outro lado, o Confaz só de-
cide por unanimidade. Então, termina não decidindo
nunca, e tudo é feito à sua margem.

Esta emenda pretende também fortalecer e en-
fatizar o papel federativo do Senado, que deve ser,
cada vez mais, a Casa da Federação, ter competênci-
as diferenciadas e exclusivas, afirmar a importância
da sua existência, fortalecer o espírito federativo, ab-
sorver o impacto da globalização e adequar-se inter-
namente ao cenário nacional.

A emenda possibilita ainda dar novo tratamento
à questão dos incentivos fiscais do ICMS, substituin-
do a guerra fiscal entre Estados por uma política naci-
onal de incentivos fiscais, por uma política nacional
de correção de desequilíbrios regionais.

Por isso, estabelecemos na emenda que se
deve usar o conceito de regiões e não de Estados.
Quando me refiro a regiões, não me refiro à contigüi-
dade territorial, nem às regiões geográficas, mas a re-
giões que serão definidas em cada caso e resolução,
para resolver problemas específicos e enfatizar solu-
ções específicas.

Entendo a preocupação da Bancada do Espírito
Santo quanto ao fato de o Estado funcionar como um
enclave subdesenvolvido, como um elo frágil na Re-
gião Sudeste. A minha emenda permite atender aos
reclamos, aos interesses e às necessidades do Espí-
rito Santo.

Pode-se adotar qualquer critério para a defini-
ção de regiões, como o IDH, como o critério de uma
atividade econômica, de uma situação geográfica etc.

Áreas subdesenvolvidas de Estados desenvol-
vidos poderão ter, a partir de então, uma política de
incentivos fiscais. Cada resolução poderá estabele-
cer o conceito de região a que se aplica.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nosso
País é desigual, é continental, é heterogêneo. Por
isso, precisa de regras diferenciadas e de um Senado
forte.

Falta no Brasil uma política regional, porque só
temos ações isoladas. A política de incentivos feita
pelos Estados, a guerra fiscal, só atinge pequenas
empresas. A Bahia só conseguiu levar a Ford para o
Nordeste porque foi criado incentivo federal. A políti-
ca de desenvolvimento regional deve ser federal. Não
são os Estados que têm de ficar brigando entre si,
que têm de abrir mão de suas receitas para cobrir a
omissão criminosa da União.

Outro aspecto, finalmente, Sr. Presidente, diz
respeito à forma de decidir. As medidas estarão pro-

tegidas por cuidados especiais. A iniciativa não esta-
rá ao arbítrio de um só Senador. Não se poderá deci-
dir por maioria simples. A iniciativa será ou do Presi-
dente da República ou de um terço dos Senadores. A
aprovação será sempre por maioria absoluta. Cui-
da-se, assim, de preservar e valorizar o interesse fe-
derativo, de assegurar a representatividade das deci-
sões e de fortalecer o Senado Federal.

Por isso, peço o apoio de todos para esta emen-
da constitucional, inclusive daqueles que já se mani-
festaram – alguns em sentido contrário –, para que re-
vejam suas posições, porque se trata de uma emen-
da que fortalece o Senado e a Federação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sras e

Srs. Senadores, apelo aos que se encontram em ou-
tras dependências do Senado para que venham ao
plenário, pois teremos votação nominal com quorum
qualificado neste item e em outros da pauta, num total
de quatro votações.

Passamos à fase de votação.
As Sras e os Srs. Senadores já podem votar.
Concedo a palavra às Lideranças para orienta-

ção do voto.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –

Antes de orientar a nossa Bancada, quero corrigir o
Senador Waldeck Ornélas, que hoje está um pouco
ácido, porque o Espírito Santo não é um Estado sub-
desenvolvido. O Espírito Santo não é o mais rico da
Região Sudeste, mas é um Estado que luta e que
está em desenvolvimento.

Nós vamos votar ”não“, Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL

recomenda o voto ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Presidente, a Liderança do PMDB manterá pessoal-
mente o seu voto dado no primeiro turno. Entendo
que a proposta tem mérito, mas o voto da Bancada
está liberado. Talvez haja oportunidade de discutir-
mos o assunto mais profundamente no bojo da refor-
ma. Manterei o meu voto. O voto da Bancada, porém,
está absolutamente liberado.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, o voto tanto do Bloco quanto do
PT está liberado. Compreendo as argumentações do
Governo do Rio Grande do Sul, mas eu, particular-
mente, votarei favoravelmente à matéria. Contudo, o
Bloco e o PT estão liberados.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB, toda a sua Bancada, votará ”sim“.

O SR. SERGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, o Bloco está liberado, mas votarei
”não“.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Pre-
sidência alerta às Srªs e aos Srs. Senadores que es-



tamos em processo de votação nominal, com quo-
rum qualificado.

Apelo para as Srªs e os Srs. Senadores que se
encontram em outras dependências do Senado para
que acorram ao plenário para a votação nominal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a posição do Governo é a de liberar a
Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Infor-
mo ao Plenário que após esta votação ainda tere-
mos mais quatro votações nominais.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação nominal.)



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Encerrada
a votação. Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 24.

Houve 03 abstenções.
Total de votos: 69
A Emenda foi rejeitada.
A matéria vai ao Arquivo.

É a seguinte a matéria rejeitada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2001

Dispõe sobre isenções e outros bene-
fícios fiscais, creditícios ou financeiros, re-
ferentes ao ICMS.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto consti-
tucional:

Art. 1º O § 6º do art. 150 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 150. ................................................
...................................................................."
“ § 6º Qualquer subsídio ou isenção, re-

dução de base de cálculo, concessão de crédi-
to presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusiva-
mente as matérias enumeradas ou o corres-
pondente tributo ou contribuição.” (NR)

“...................................................................”

Art. 2º Os incisos IV e VI do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 155. ...............................................
...................................................................."
“§ 2º ...........................................................”
“IV _ resolução do Senado Federal, de

iniciativa do Presidente da República ou de um
terço dos Senadores, aprovada pela maioria
absoluta de seus membros:” (NR)

“a) estabelecerá as alíquotas aplicáveis
às operações e prestações interestaduais e de
exportação;” (AC)

“b) definirá, para cada região do País,
parâmetros e condições mediante os quais,
observados os incisos II e III do art. 3º os Esta-
dos e o Distrito Federal poderão conceder
isenção ou qualquer outra espécie de benefí-
cio, subsídio ou incentivo de natureza fiscal ou

financeira, de que resulte redução ou elimina-
ção, direta ou indireta, do respectivo ônus, tais
como; redução da base de cálculo, crédito pre-
sumido, devolução total ou parcial, direta ou in-
direta, condicionada ou não, do imposto ao
contribuinte, a responsável ou a terceiro; anis-
tia, remissão, transação, moratória, ampliação
do prazo para recolhimento ou parcelamento
de créditos fiscais; participação em capital so-
cial ou financiamento, pelo Estado ou por insti-
tuição financeira por ele controlada ou por
qualquer outro ente por ele suprido, com en-
cargos inferiores aos mínimos praticados pelo
mercado ou prazos superiores aos normais em
empréstimos bancários.” (AC)

..............................................................
“VI _ salvo deliberação em contrário dos

Estados e do Distrito Federal, na forma defini-
da por lei complementar, as alíquotas internas,
nas operações relativas à circulação de merca-
dorias e nas prestações de serviços, não po-
derão ser inferiores às previstas para as ope-
rações interestaduais.” (NR)

Art. 3º O art. 34 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 13:

“Art. 34 ...................................................
..................................................................."
“§ 13. Até que resolução do Senado Fe-

deral, na forma da alínea b do inciso IV do § 2º
do art. 155, disponha sobre a matéria:” (AC)

“I _ continuam em vigor as normas a ela
pertinentes;”(AC)

“II _ são mantidas as isenções, os incen-
tivos e os benefícios fiscais, creditícios e finan-
ceiros, relativos ao imposto de que trata o art.
155, II, pelo prazo determinado originalmente,
desde que concedidos até a promulgação des-
ta Emenda, na forma da lei.” (AC)

Art. 4º É revogada a alínea g do inciso XII do § 2º
do art. 155 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 2:

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Se-
bastião Rocha, que altera a alínea d do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal (institui
a imunidade tributária para cadernos escola-
res), tendo



Parecer favorável, sob nº 1.313, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador José Fogaça.

A matéria constou da pauta da sessão delibe-
rativa ordinária de ontem, quando teve a sua vota-
ção transferida para hoje.

Estamos em processo de votação do segundo tur-
no desta emenda constitucional.

Em votação.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo
a palavra à Senadora Emilia Fernandes. V. Exª dispõe
de cinco minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas res-
saltar o mérito deste projeto, que foi encabeçado pelo
Senador Sebastião Rocha e subscrito por vários Srs. Se-
nadores e Srªs Senadoras, inclusive por mim.

Quanto ao que está sendo proposto, com a visão
de sua importância apresentada pelo Senador José Fo-
gaça, que foi o Relator, podemos dizer que se busca res-
gatar uma questão social do que representa a educação,
com todos os instrumentos necessários para que sua
concretização se dê de fato no dia-a-dia.

Quando temos garantido na Constituição Federal,
em seu art. 150, a isenção para livros, jornais, periódicos
e papel destinado à impressão destes três itens, nada
mais justo do que incluirmos os cadernos escolares que
serão distribuídos nas escolas como um instrumento no
processo educacional. Trata-se de uma boa iniciativa.

Em obra clássica do Direito Tributário, o Ministro
Aliomar Baleeiro afirmou, segundo palavras do Senador
José Fogaça, ”que ampliar e estimular a cultura por meio
de livros, periódicos e jornais é praticamente garantir a li-
berdade de manifestação do pensamento, o direito de
crítica e a propaganda partidária“.

O Relator, acertadamente, chama a atenção para
esse assunto, lembrando que os cadernos escolares são
ferramentas essenciais e preciosas. Sabemos que há
programas de distribuição de cadernos, mas é preciso
que haja um maior envolvimento dos governos, das fa-
mílias que precisam adquirir cadernos com preço mais
acessível.

Por isso, este projeto é importante e sua aprovação
necessária.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pelo prazo de
cinco minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das característi-
cas desta emenda constitucional, que me levou a assi-
ná-la, foi a visão social da matéria demonstrada pelo Se-
nador Sebastião Rocha.

A cada começo de ano letivo, as famílias ficam às
portas das livrarias, que vendem cadernos com preços
completamente diferentes, sob a alegação de que a alte-
ração de preços deve-se aos impostos que incidem so-
bre os cadernos escolares.

Quando o Senador José Fogaça se manifestou a
respeito do projeto do Senador Sebastião Rocha, o pa-
norama se ampliou. Nele se vê o lado social das famílias
mais carentes que serão beneficiadas. Não poderia dei-
xar de dar o meu apoio a essa emenda.

Voto pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo

a palavra ao Senador Roberto Saturnino, por cinco minu-
tos, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs Senadores, não levarei sequer um minuto.
Pretendo apenas cumprimentar o Senador Sebastião Ro-
cha pela iniciativa, ressaltando que S. Exª merece o nosso
voto. Essa proposta vem preencher uma lacuna importante
no conjunto de incentivos à educação no Brasil.

Naturalmente, creio que, sendo Senador do Parti-
do Socialista Brasileiro, contarei também com a concor-
dância dos meus Colegas de Bancada. O Líder Ademir
Andrade assenta com a cabeça que esse é um voto que
partidariamente daremos com muita satisfação.

Apresento meus cumprimentos ao Senador Se-
bastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha para encaminhar
a votação, autor da proposta.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP –
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, nesta oportunidade,
também em rápidas palavras, registro a importância des-
te momento, em que o Senado Federal aprovará matéria
de elevado alcance social.

Congratulo-me com o Relator da matéria na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador
José Fogaça. No mundo globalizado em que vivemos, o
principal capital é o conhecimento, e a nossa contribui-
ção é no sentido de que seja facilitada a informação por



meio do acesso mais fácil das crianças nas escolas, co-
locando à sua disposição o material escolar mais essen-
cial, que é o caderno.

Temos uma grande dívida social em nosso País.
As desigualdades sociais ainda são gritantes e, por isso,
sem educação não há como o Brasil cogitar de pertencer
à elite das nações mundiais, à qual queremos alcançar,
sem dúvida, dada a auto-estima do povo brasileiro.

Então, esta proposta de emenda constitucional tem
um sentido até diferente da questão da isenção dos livros,
das revistas, dos jornais, em função de que, ali, o Constitu-
inte original propôs exatamente garantir a liberdade de ex-
pressão. Aqui, nesta proposta de emenda constitucional, é
o acesso ao conhecimento, à educação, que é priorizado.
Por isso, agradeço a todos que se pronunciaram favoravel-
mente à ela. Espero que a Câmara dos Deputados possa
votá-la também com a agilidade e a celeridade possíveis e
que, em breve, o País dê mais um passo para reverter essa
gritante desigualdade social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo

a palavra aos Srs Líderes para a orientação das respecti-
vas Bancadas.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, parabenizando a brilhante idéia do Senador
Sebastião Rocha, materializada através dessa emenda
constitucional, recomendamos o voto favorável à Banca-
da do PMDB.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– O Bloco vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi-
dente, o PFL recomenda o voto ”sim“ a essa louvável ini-
ciativa do Senador Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O PFL
vota ”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE) –
O Bloco PSDB/PPB recomenda o voto ”sim“, tendo em
vista o alcance social desta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Desejo
alertar às Sras e aos Srs Senadores que ainda haverá
mais três votações com quorum qualificado e votação
nominal.

As Sras e os Srs Senadores já podem votar. (Pau-
sa.)

(Procede-se à votação nominal.)



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vota-
ram SIM 63 Srs. Senadores; não houve voto contrá-
rio.

Não houve abstenções.
Total: 63 votos.
A Emenda foi aprovada.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania para a redação final. (Palmas.)

É a seguinte a proposta aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000

Altera a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto Constitucional:

Art. 1º A alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

”Art. 150 ................................................
VI _ .......................................................
d) livros, jornais, cadernos escolares,

periódicos e o papel destinado a sua im-
pressão (NR).

Art. 2º Esta emenda entra em vigor em 1º de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 1995

(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 63, de 1999)

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 57, de
1995, tendo como 1º signatário o Senador
Pedro Simon, que altera dispositivos consti-
tucionais relativos aos limites máximos de
idade para a nomeação de magistrados e
ministros de tribunais e para a aposentado-
ria compulsória de servidor público em ge-
ral, tendo

Pareceres sob nºs 267, de 1996, 357,
de 1997, e 7, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Ney Suassuna, 1º pronunciamen-
to:(sobre a Proposta), favorável; 2º pronun-

ciamento:(sobre o Requerimento nº 876, de
1996, de sobrestamento da matéria), contrá-
rio; e 3º pronunciamento: (em virtude de tra-
mitação conjunta com a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 63, de 1999), favorável
à Proposta de Emenda à Constituição nº 57,
de 1995, com as Emendas nºs 3 a 6-CCJ,
que apresenta; contrário às Emendas nºs 1 e
2 – Plen; e pela prejudicialidade da Proposta
de Emenda à Constituição nº 63, de 1999,
que tramita em conjunto, com votos contrári-
os do Senador José Eduardo Dutra e, em se-
parado, do Senador José Roberto Arruda.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo-
tação transferida para hoje.

Em votação a proposta, em primeiro turno.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena-
dor Pedro Simon, autor da proposta, por cinco minu-
tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quem vê a proposta contrária do Senador
Dutra pode interpretar – e recebo várias manifesta-
ções pela imprensa – que aí está o Senador Pedro Si-
mon querendo empurrar o tempo de aposentadoria
de 70 anos para 75 anos. Coitados dos trabalhado-
res, já trabalham, já se arrebentam, e o Senador Pe-
dro Simon quer mais tempo para eles. E, principal-
mente, nas respostas que eu tenho está lá dito: ”Por
isso nós estamos com o voto do Senador Dutra, por-
que esse é amigo dos trabalhadores“.

Eu quero dizer que não é nada disso que está
acontecendo. Apresentei um projeto – e olha que faz
tempo – quando o Senador Paulo Brossard, Vi-
ce-Presidente do Supremo Tribunal Federal, faltando
apenas um mês para assumir a Presidência do Su-
premo Tribunal Federal, aposentou-se porque com-
pletou 70 anos. Considerei aquilo um absurdo, por-
que acredito que um ministro de tribunal, um profes-
sor universitário, um cientista pode chegar aos 70
anos no clímax de sua atividade criativa. E ele ser
obrigado a se aposentar?. O Dr. Jatene, considerado
o melhor, o mais competente, o mais extraordinário
médico na sua especialidade, teve que largar o Insti-
tuto de Cardiologia, que presidia com raro brilhantis-
mo, porque completou 70 anos.



O projeto que apresento diz que o professor uni-
versitário, o membro do tribunal, o cientista que com-
pletar 70 anos pode solicitar que quer ficar mais cinco
anos. E a entidade a que estiver filiado, na qual traba-
lha, tem que manifestar o seu interesse no sentido de
que aquele trabalhador fique. Não adianta somente
ele querer ficar; ele pode estar meio gagá, e a entida-
de não ter interesse em que ele fique. Não fica! Não
adianta a entidade querer que ele fique; precisando ir,
ele quer ir embora, ele vai embora! Proibir que um
professor universitário, no auge de sua capacidade,
continue a trabalhar; ter que, aos 70 anos, aposen-
tar-se, deixar seu escritório de advocacia que é sua
razão de ser; o que um professor mais gosta na vida é
lecionar; não pode, tem que se aposentar porque
completou 70 anos. Com toda a sinceridade, não con-
sigo entender por que essa emenda não passa. Te-
nho dezenas de manifestações batendo em mim,
principalmente por causa do Senador José Eduardo
Dutra. Dizem que é S. Exª que está com a razão, que
defende o trabalhador, que quero ir até os 75 anos,
que sou um mostro. Quero dizer aos trabalhadores
que não se trata disso. Chegando aos 70 anos e que-
rendo continuar – pode ser um trabalhador, um artista
– ele manifesta sua vontade de continuar. A entidade
tem que dizer que também quer porque se ela não
quiser, azar! Os dois lados têm que estar de acordo.
Parece-me algo tão claro, tão lógico, tão a favor do in-
teresse de todos, não atinge o interesse de ninguém,
não vai contra ninguém! Não consigo entender por
que recebo cartas contra minha posição pelo fato de
estar defendendo tal projeto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Si-
mon, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que pior do
que não aposentar uma pessoa é querer forçá-la a
aposentar-se no auge de sua capacidade laborativa e
intelectual. Quero louvar a iniciativa do eminente Se-
nador Pedro Simon que, há seis anos, apresentou
essa proposta de emenda constitucional sobre a qual
agora temos a oportunidade de deliberar.

Sr. Presidente, o avanço científico e tecnológico
colocado à disposição da Medicina já garante uma
expectativa de vida hoje que ninguém sequer pensou
num passado muito recente. O que se prevê é que o
cidadão vá viver normalmente de 100 anos a 120
anos, com saúde e com vigor. Com a decodificação
do código genético humano vão-se conseguir detec-
tar doenças ainda na infância que poderiam inviabili-
zar a longevidade desse cidadão. Penso que já é hora
de estarmos pensando nessa questão.

O Senador Pedro Simon mencionou dois exem-
plos dos mais ilustrativos: um do eminente
ex-senador e ex-ministro Paulo Brossard, e outro do
Dr. Adib Jatene. Tive a felicidade de ler um artigo que
diz que o Dr. Jatene está operando como nunca, está
atendendo todas as noites aqueles que o procuram,
ou seja, está no auge da sua capacidade intelectual e
laborativa.

Sr. Presidente, tive o ensejo – neste País onde
se aposenta muito cedo ou pelo menos se aposenta-
va –, de apresentar uma sugestão por ocasião da
apreciação da proposta de emenda constitucional de
reforma da Previdência Social – reforma que ainda te-
mos que fazer, a verdadeira. Minha proposta era que
o cidadão, ao completar as exigências para a aposen-
tadoria, tenha direito de continuar no serviço público,
percebendo um reforço pecuniário. Aí, sim, estaría-
mos aproveitando os grandes funcionários públicos,
magistrados e catedráticos das nossas escolas. Por-
tanto, deixo patenteada minha alegria de ver que es-
tamos nos antecipando ao futuro, dando oportunida-
de para que os jovens de 75 anos possam continuar
exercendo suas atividades.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, por
cinco minutos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srª s e Srs. Senadores, deixo claro que,
nessa batalha sangrenta entre os Senadores José
Eduardo Dutra e Pedro Simon, ficarei com o Senador
Pedro Simon, primeiro pelos argumentos apresenta-
dos nesse projeto tão importante que já vem, ao longo
de seis anos, sendo discutido nesta Casa e em todas
as camadas da sociedade.

Tive oportunidade de ouvir o próprio Senador
Bernardo Cabral, pela sua experiência, vivência, co-
nhecimento e respeitabilidade no meio jurídico brasi-
leiro. O projeto é bem claro. Quando o Senador Pedro
Simon elenca que essa emenda à Constituição tem a
finalidade de ampliar a idade dos magistrados, dos



ministros dos tribunais superiores, do Ministério Pú-
blico, do Ministério do Trabalho, os argumentos apre-
sentados são da maior importância.

Temos no Executivo, à frente dos Governos dos
Estados de todo o Brasil, grandes nomes que repre-
sentam essa idade. Temos no Poder Legislativo, no
Senado Federal, grande parte de Senadores que têm
oportunidade de dar a sua contribuição, com o seu
conhecimento, com a sua vivência, com a sua expe-
riência, e não há por que cercear o direito desses ho-
mens que representam o povo brasileiro e que podem
dar continuidade ao seu trabalho. Principalmente no
Poder Judiciário, podem, muitas vezes, ser promovi-
dos, como é o caso de um desembargador, de um juiz
de primeira instância; tendo oportunidade de alongar
o seu tempo na sua atividade, eles podem, com certe-
za, melhorar o nosso País. Portanto, sou favorável a
essa emenda. Tenho certeza de que os mais jovens
vão reconhecer isso, até porque estamos chegando
lá. É apenas uma questão de tempo. Estamos aqui de
passagem. Devemos ter essa visão de que isso aqui
é passageiro. Fomos eleitos pela população dos nos-
sos Estados, para representá-los junto à Federação.
Temos obrigação de trabalhar pela melhoria da con-
dição do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Tião Viana, por cinco minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, quero
dizer ao Senador Pedro Simon que não tenho absolu-
tamente nada contra os velhinhos e contra os idosos,
pela posição que assumirei, contrária à Proposta de
Emenda à Constituição de S. Exª. Entendo, todavia,
que não podemos negar que há um sentimento de
justiça enorme por parte do Senador Pedro Simon,
quando defende uma oportunidade de prorrogação
da atividade funcional com pessoas de mais de 70
anos.

S. Exª ilustrou muito bem, em discurso passado,
a figura do Dr. Adib Jatene. Eu também lembraria
Parlamentares aqui presentes, de extraordinária
combatividade, como os Senadores Lauro Campos,
Antonio Carlos Magalhães, Bello Parga e tantos ou-
tros, mas entendo que temos que ser o mais justo
possível. Vejo um exército de jovens egressos das
universidades brasileiras, tentando acesso ao merca-
do de trabalho, um setor da juventude que trabalha

neste País tentando a renovação das instituições, se-
jam públicas ou privadas.

Este projeto, se for aprovado, sem dúvida algu-
ma dificultará o ingresso desses jovens no mercado
de trabalho e a renovação das instituições. Isso seria
negar homenagem a um pensamento científico reno-
vado da juventude, a intensidade com que o jovem se
dedica à transformação da sociedade. Penso que, co-
locando na balança o mérito do Senador Pedro Si-
mon e o direito que o jovem trabalhador do Brasil tem,
de acesso a esse mercado de trabalho, temos que vo-
tar contra esta matéria. Se transferirmos o pensa-
mento, em uma análise comparativa, a países do Pri-
meiro Mundo que têm uma mudança na sua pirâmide
social — como, por exemplo, os Estados Unidos —,
verificaremos uma pirâmide do envelhecimento com
a base social alterada. Lá, a aposentadoria também é
aos 70 anos de idade. Não acredito que seja justo e
que seja uma homenagem às pessoas com 70 anos,
no Brasil, contrapondo-se a um acesso de cerca de
13 milhões de jovens que precisam integrar o merca-
do de trabalho no nosso País.

Por isso, sou contra a matéria, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não ia
fazer esta intervenção, mas já que fui tão insistente-
mente citado pelo Senador Pedro Simon, sinto-me
obrigado a falar. Não tenho culpa se foi estabelecido
este contraponto: “José Eduardo Dutra está a favor
dos trabalhadores e Pedro Simon está contra”. A
questão não é essa. O problema é que toda vez que o
Congresso Nacional se dispõe a legislar a partir da
exceção, ou a partir da citação de fatos ou de pesso-
as que conhecemos, a tendência é sempre errar. A
minha posição contrária a este projeto já é anterior,
independentemente de casuísmos.

Já ouvi, inclusive, a versão de que o Governo
estaria contra o projeto para possibilitar que, no man-
dato do atual Presidente da República, possam ser
substituídos todos os membros do Supremo. Alguns
Parlamentares podem até estar sendo movidos por
isso, mas a discussão não é essa. Primeiro, o Sena-



dor Pedro Simon diz que o que está sendo votado
aqui é a possibilidade de, em determinada instituição,
se for do interesse do cidadão e da instituição, o tra-
balhador continuar em atividade. Perdoe-me, Sena-
dor Pedro Simon, não é isso que está sendo votado.
Atualmente, a Constituição estabelece que a aposen-
tadoria é compulsória a partir dos 70 anos. V. Ex.ª
está propondo que a aposentadoria passe a ser com-
pulsória a partir dos 75 anos. Portanto, antes dos 75
anos, querendo ou não a instituição, o cidadão não é
obrigado a aposentar-se, mesmo que a instituição en-
tenda que ele, por motivos diversos, não tem mais
condições de continuar desempenhando, na sua ple-
nitude, as suas tarefas. É isso que estamos mudan-
do.

A julgar pelos exemplos citados – todos com
mais de 75 anos , vamos acabar com a compulsória.
Os casos mencionados de pessoas com mais de 75
anos que continuam exercendo plenamente e na sua
total capacidade as suas atividades e prerrogativas,
todos eles também, mesmo com a emenda proposta,
seriam obrigados a aposentar-se, porque todos têm
mais de 75 anos. Estamos legislando, nesse caso,
pela exceção. Os casos exemplificados representam
a exceção, e não a norma geral.

Eu era contra a emenda originariamente apre-
sentada. Vamos lembrar que a proposta original se
referia especificamente ao Poder Judiciário. Nesse
caso, eu tenho plena convicção da necessidade da
compulsória aos 70, para possibilitar a oxigenação do
Judiciário.

Nós sabemos muito bem que, a partir de certo
momento, não só em função da idade cronológica,
mas em função principalmente das convicções que fi-
cam cada vez mais arraigadas, do ponto de vista do
Direito, manter a pessoa por mais tempo contribui
para uma cristalização do Direito, que não é aquilo
que todos nós propugnamos.

Por isso, não me arvoro em defesa dos traba-
lhadores de forma nenhuma, porque não é o que está
em jogo. Estamos tratando da aposentadoria compul-
sória no serviço público, o que não impede que essas
pessoas, sendo servidores públicos e se aposentan-
do compulsoriamente, possam ter plenamente opor-
tunidade de continuar dando a sua contribuição em
outros ramos de atividade, inclusive no Poder Legis-
lativo, se vierem a ser eleitos.

Portanto, o Bloco está liberado; a minha posi-
ção, com absoluta convicção, é contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
todo o respeito que nós temos ao proponente desta
matéria, queremos dizer que também temos um en-
tendimento de que a alternativa de valorização das
pessoas de mais idade não passa necessariamente
pela questão da aposentadoria compulsória.

Em primeiro lugar, este País precisaria ter uma
visão e uma política pública de valorização das pes-
soas que, com capacidade, desempenham as suas
atividades e chegam até a uma idade mais avançada,
o que não existe em todos os níveis das políticas pú-
blicas.

Este tema já foi profundamente debatido no
Congresso Nacional por ocasião da elaboração da
Constituição, que estabeleceu a idade de 70 anos, e
na reforma do Judiciário, no ano passado, que mante-
ve a idade de 70 anos.

Parece-nos que a elevação da idade gera gra-
ves inconvenientes, impede a absorção de novos
contingentes de trabalhadores jovens, principalmente
num contexto em que sabemos ser marcante a dificul-
dade cada vez mais crescente no mercado do traba-
lho. No âmbito da magistratura, ela impede a renova-
ção de quadros, de idéias, de condutas administrati-
vas, desestimula a progressão na carreira, impede a
oxigenação e renovação do pensamento jurídico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re-
gistrar a posição da Associação dos Magistrados Bra-
sileiros, Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho, Associação dos Juízes Federais
do Brasil, que congregam 15 mil juízes. Eles tornam
pública a fundamentada preocupação com esta pro-
posta que, se aprovada, promoverá a estagnação na
jurisprudência e impedirá a salutar e democrática re-
novação de práticas e concepções em espaços juris-
dicionais de maior relevância para a cidadania. Ela
implicaria, inclusive, afirmam as entidades, no próprio
esvaziamento das carreiras do serviço público, a co-
meçar pelo comprometimento do ideal básico da pro-
gressão com claros prejuízos para melhor seleção
dos servidores e agentes políticos. A própria Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros alerta que necessita-
mos, no Poder Judiciário, de maior dinamismo para
acompanhar a evolução social. Poderíamos também
registrar que a Associação dos Juízes do Rio Grande
do Sul, Estado que represento, igualmente tem a po-
sição e o encaminhamento de que é condenável a
”compulsória 75“, dentro dessa visão do processo de
aprimoramento do Estado brasileiro, assegurando a



alguns poucos brasileiros a quase perpetuidade em
cargos que poucos ocupam dentro do estado demo-
crático de direito. Eles devem estar sujeitos a renova-
ção!

Sr. Presidente, é importante registrar as clara e
públicas manifestações das entidades esse é o pen-
samento que queremos ressaltar aqui. A Associação
dos Magistrados de Minas Gerais também chama a
atenção para o desencontro que causaria a aprova-
ção deste projeto.

Como defendemos a oxigenação, a participa-
ção e o respeito ao idosos, não com uma aposentado-
ria compulsória, mas queremos a valorização, duran-
te toda a vida, com aposentadoria e com espaços de
políticas públicas. Propomos a possibilidade de alter-
nância no serviço público de forma a estimular a
constante participação nos serviços e nas áreas a
que se refere esse projeto.

Por isso, somos contrários ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Sebastião Rocha para enca-
minhar a votação por cinco minutos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso
que, depois que assumi a importante função de Rela-
tor da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito so-
bre os idosos, mudei minha posição a respeito desse
assunto, não apenas para ser coerente, mas porque
me foi possível estudar melhor questões que dizem
respeito à geriatria e à gerontologia. Em virtude disso,
além dos conhecimentos médicos que adquiri ao lon-
go da vida, tornei-me consciente de que os avanços
tecnológicos – como muito bem frisou o Senador Car-
los Patrocínio – permitem que se tenha uma vida sau-
dável por mais tempo. O que está em jogo é a higidez
mental e física e não a idade cronológica.

Sendo jovem, sei que essa não é uma tese sim-
pática de se defender. Acredito que precisa haver oxi-
genação das instituições – como bem frisaram outros
Senadores. Mas não se pode, de uma maneira arbi-
trária, estipular que, ao final ou no limiar de determi-
nada idade, o ente, seja de instituição pública, ou de
ensino, ou do Judiciário ou de qualquer outra área,
seja impedido de continuar o exercício de suas fun-
ções.

Então, já venho há algum tempo defendendo a
tese de que a extensão da idade da aposentadoria
compulsória acompanha a modernidade, que avança
cada vez mais no mundo. Desse modo, embora se

trate de idade avançada, essa emenda enquadra-se
na modernidade que todos queremos para o País.

Portanto, voto favoravelmente à proposta, com
as minhas escusas, sem dúvida nenhuma, à juventu-
de, por quem tanto luto em defesa de mais empregos.
Mas essa é uma questão tão pequena, já que são tão
poucos cargos e situações em jogo ao longo do tem-
po em todas as instituições do País. Não é isso que
inibirá a tal falada oxigenação, essa renovação. Salvo
para catedráticos de instituições vinculadas ao ensi-
no, nas quais, em geral, predomina o concurso, na
verdade, na maioria das vezes, o que prevalece são
indicações políticas para muitos dos cargos que es-
tão aqui sendo debatidos no contexto dessa emenda.

Por isso, em defesa dos interesses dos idosos,
na condição de Relator da Subcomissão dos Idosos
no Senado, defendo essa emenda e peço o voto favo-
rável dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Requião, por cinco
minutos, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – É,
sem a menor sombra de dúvida, Senador Bernardo
Cabral, um interessante paradoxo. Senado – do latim
senatus e do grego senectus – é a assembléia dos
experientes, dos velhos. Assim, surgiu historicamente
o Senado da República. E lembro o folclore popular: ”O
diabo é esperto não por ser diabo, mas por ser velho“.
É a cultura popular consagrando a experiência.

Mas, de repente, me surge uma parte dos se-
nectus, dos Senadores da República, defendendo o
ascenso em carreiras, ou a modificação da socieda-
de, não pelo debate das idéias, pela renovação das
teses, mas pela depreciação dos homens e das mu-
lheres, como se fossem res, coisas: pelo decurso do
prazo. Só falta proporem, para avaliação da inteligên-
cia, a famosa equação de Jan Tinbergen, de depreci-
ação de estoque de mercadorias. Não estamos tra-
tando de mercadorias, estamos tratando de pessoas
e de inteligência.

Poderíamos comparar, de um lado, o velho Bar-
bosa Lima Sobrinho, ajuizando, no Senado da Repú-
blica, o impedimento do ex-Presidente Fernando Col-
lor de Mello e, do outro lado, o jovem Fernando Collor
de Mello, representante da modernidade do Brasil, da
inteligência, um Presidente da República louvado
pela imprensa e pela mídia porque falava francês e in-
glês, e ia modernizar o País.

É um equívoco filosófico gravíssimo, já vi isso
outras vezes. O neo-hegelianismo de esquerda, a



besteira total, a renovação pela idade, e não a reno-
vação pela inteligência, pelas teses e pela idéia. Eu
penso que não deveríamos estar votando a aposen-
tadoria compulsória aos 75 anos, mas deveríamos
estar abolindo, definitivamente, a aposentadoria com-
pulsória e, paralelamente, quebrando a vitaliciedade
dos cargos; estabelecendo, para os juízes, um man-
dato, e a submissão, de tempos em tempos, de cada
um deles, a um eleição democrática que abrangesse,
por exemplo, o total da categoria. Mas vem o Senado
com essa bobagem, esse neo-hegelianismo de es-
querda, imaginando que se renova a sociedade, pela
renovação da idade e pela decadência dos mais ve-
lhos. Não vejo nenhum cabimento nessa proposta.

Louvo a coragem do Senador Pedro Simon, de
ter apresentado o projeto. Se eu fosse organizar um
time de basquete, ou de futebol de salão, seguramen-
te, eu procuraria os mais jovens, os mais ágeis, mas
para organizar um Tribunal, os mais competentes;
para levar à frente o eficiente serviço público, os mais
preparados e os mais inteligentes.

Voto a Emenda Constitucional dos 75 anos, na
impossibilidade de votar o fim da aposentadoria com-
pulsória e essa tese medíocre de rebaixar pessoas
por decurso de prazo e de possibilitar ascensão na
categoria pela idade baixa. Isso não é renovação.
Isso é o apedeutismo militante. É uma tese que pode-
ria ser endossada por um mirmidão, mas não pelas
associações profissionais e corporativas, não pelo
Senado da República. E, para os apedeutas, que não
conseguem imaginar o que seja um mirmidão, escla-
reço: é um ajudante de cozinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Pedro Piva, para encami-
nhar a votação.

O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sras

e Srs. Senadores, depois de ouvir o Senador Roberto
Requião, pouca coisa há para falar. Apenas que um
Senador aqui, hoje, citou que seriam as exceções. É
o contrário: exceções, não; é a maioria. Essas pesso-
as fizeram concurso, têm a cátedra, têm conhecimen-
to, têm saber. Essas são as pessoas realmente habili-
tadas para continuar seu trabalho.

Fui a favor desse projeto há cinco anos, quando
apresentado pelo Senador Pedro Simon. Infelizmen-
te, foi retirado à época da votação.

Eminentes homens, durante esse curso, passa-
ram, foram retirados: Fúlvio Pileggi, Adib Jatene,
grandes juristas, grandes em todos os sentidos nas
profissões que exercem.

Não há dúvida nenhuma de que a expectativa
de vida do brasileiro aumentou 20, 25, 30 anos. Estou
com o Senador Roberto Requião: aumentar cinco
anos ainda é pouco. Devíamos estender ainda mais o
limite. Na impossibilidade, fiquemos com os cinco
anos. Que eles prestem bons serviços a toda a comu-
nidade por mais cinco anos!

Obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-

do a palavra ao Senador José Alencar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, falar deste projeto
é muito fácil para mim, porque fui o Relator na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e o fiz sinte-
tizando os projetos do Senador Ramez Tebet e do
Senador Pedro Simon. Causa-me espécie quando
vejo alguém ser contra, primeiro porque não é obriga-
tório. Ao chegar aos 70 anos, em vez de o cidadão ser
excluído do sistema – e pessoas importantes para o
sistema são excluídas –, é dada a ele a possibilidade
de continuar, se assim o quiser. E a repartição, ou
seja, o Governo, o interessado do outro lado, pode di-
zer ”quero“ ou ”não quero“. Não é obrigatório, é uma
alternativa para os dois lados. Um diz ”eu quero“, o
outro diz ”pode“.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Sena-
dor Ney Suassuna, compulsório é obrigatório.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não.
Aos 75 anos, seria compulsório, mas não entre 70 e
75 anos.

Vejam só, Sras e Srs. Senadores: Winston Chur-
chill, aos 81 anos, ainda era Primeiro Ministro. Ele as-
sumiu e defendeu a Inglaterra quando tinha 77 anos e
foi até aos 81 anos. Adenauer foi até aos 87 anos. Pi-
casso pintou quadros até aos 90 e costumava afir-
mar, aos 90 anos: ”Levei muitos e muitos anos até ser
jovem“.

Eu poderia citar aqui uma lista enorme.
Vemos hoje pessoas ainda jovens já esclerosa-

das aos 40 ou 50 anos, enquanto vejo pessoas capa-
zes aos 70 anos.

Portanto, não creio que estejamos fazendo
nada errado quando estendemos o limite da aposen-
tadoria compulsória. Preocupa-me quando alguns
corporativistas chegam e dizem: ”Mas, e os jovens?“
Um dia eles também estarão velhos, e esses que fa-
zem objeção à emenda estão sendo imediatistas.



Por isso, peço aos companheiros, aos meus Pa-
res, que votem, porque, se assim o fizermos, estare-
mos fazendo justiça e não cometendo uma injustiça.
Obrigado.

O SR. IRIS REZENDE(PMDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE(Jader Barbalho) – Antes
de conceder a palavra a V. Exª, prorrogo a sessão
para o cumprimento da Ordem do Dia.

Tem V. Exª a palavra por 5 minutos.
O SR. IRIS REZENDE(PMDB – GO. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, em primeiro lugar, solicito constar da Ata dos
trabalhos de hoje o meu voto favorável à emenda
constitucional constante do item 2. Eu me encontrava
na Casa, porém fora do plenário no momento da vota-
ção.

Sras e Srs. Senadores, esta é uma emenda polê-
mica. Ouvimos inúmeros Senadores e Senadoras,
cada um e cada uma procurando justificar sua posição.

Sr. Presidente, grande parte dos membros desta
Casa passou por funções executivas. Toda vez que
me era dada a oportunidade de assinar decreto de
aposentadoria para integrantes ora de ministério, ora
do magistério, ora da magistratura, ora de órgãos téc-
nicos do Estado, eu lamentava a aposentadoria de al-
guns que eram considerados imprescindíveis à admi-
nistração pública. E isso acontece pelo Brasil afora.

Não sei, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
se por causa da alimentação ou da evolução da ciên-
cia médica, a expectativa de vida do nosso povo vem
aumentando gradativamente. A população de hoje
está vivendo muito mais. As pessoas com 70 anos
atualmente estão no auge de seus conhecimentos.
Nesta Casa, quantos Senadores têm mais de setenta
anos?! E são os mais ilustres, os mais competentes.
Não podemos votar uma emenda constitucional pen-
sando simplesmente na abertura de dez, quinze ou
mil vagas de trabalho a mais para determinados seg-
mentos. Temos que pensar na prestação de serviços
à sociedade. Desde que a pessoa esteja em condi-
ções de trabalho, no auge de seus conhecimentos,
com experiência total, não pode deixar de continuar
prestando serviços à sociedade, ao Estado. Quantos
desembargadores, quantos ministros, quantos juízes,
quantos professores, quantos técnicos há na admi-
nistração pública, com 70 anos, que são requisitados
permanentemente para dar sua colaboração na solu-
ção de problemas! São competentes e não podemos
abrir mão de sua presença.

Chegamos ao ponto de impingir a aposentado-
ria aos 70 anos para abrir mais vagas. Recentemente,
o Constituinte viu-se obrigado a permitir a participa-
ção nos concursos públicos, sobretudo na área da
magistratura, de recém-formados. Quantas vezes a
sociedade tem sofrido pela inexperiência dos muito
jovens sobretudo no Ministério Público, na Magistra-
tura, cometendo erros que os experimentados não
cometeriam.

Portanto, isso não é justificativa.
A proposição sugere que a aposentadoria com-

pulsória aconteça aos 75 anos, mas não impede que
o servidor se aposente antes disso. E cada um é o juiz
da sua própria competência para continuar prestando
seus serviços ao Estado. Por isso, meu voto é favorá-
vel à Emenda Pedro Simon.

SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, para encami-
nhar a votação, pelo tempo de cinco minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr as e Srs. Senadores, no Extremo Orien-
te, sobretudo na China, uma pessoa pergunta a al-
guém: ”Você tem um velho na sua casa lá pelos oiten-
ta anos de idade?“ Se a pessoa diz não, ouve a reco-
mendação: ”Trate de comprar um, com urgência“.
Com isso, o chinês da idéia de que vai conviver com a
maturidade.

No Brasil, o velho era visto como cidadão que ti-
nha como finalidade ser vigia. Envelhecia, e o chama-
vam para ser vigia de fábrica. Hoje, o velho não serve
nem para isso. No Brasil, ele é estigmatizado. Quan-
do passa na rua, dizem: ”lá vai o velho“ ou ”mas que
velho chato“. E a velhice, ao invés de viver com a ar-
dência da juventude, e ambos se integrando, tor-
nou-se um termo pejorativo.

Sr. Presidente, o incrível é que estamos aqui
discutindo a possibilidade de se engessar determina-
da carreira, impedindo que o jovem suba. Não é isso.
O Senador Pedro Simon apresenta uma emenda
constitucional que diz, sobretudo, que o Ministro do
Supremo poderá ir até os 75 anos de forma facultati-
va. Agora, o que é melhor, Sr. Presidente? Esse Mi-
nistro se aposentar, compulsoriamente, aos 70, ou
um grande professor catedrático, passando a emitir
pareceres, que custam caríssimo, quando estaria
prestando serviços à sociedade em um cargo que a
experiência e a maturidade dão, sobretudo, capaci-
dade de decidir e tolerância no compreender?

Sr. Presidente, na minha idade, olhando para
trás, como eu era impetuoso e não ouvia o meu seme-



lhante. Ainda há pouco, no Legislativo, perdemos a
notável figura do Senador Josaphat Marinho, que,
aos 82 anos, tinha um discurso linear fantástico. Mas,
no Legislativo, podemos ter isso; no Executivo, tam-
bém; em outras profissões, não. Numa verdadeira
distinção de que temos é que conviver com a juventu-
de, e não criar essa dissensão, essa distância entre o
velho, que merece o respeito, que a família acaba jo-
gando no asilo, porque quer se ver livre dele, porque
sabe que é um estorvo, e o novo. Nós, aqui, estamos
considerando esse velho um estorvo, porque não
queremos ouvir o que, ainda há pouco, dizia o Sena-
dor Pedro Piva: ”Quem perdemos? Um Fúlvio Pileggi,
um Adib Jatene.“

E fico aqui, Sr. Presidente, indagando que nin-
guém observou o texto constitucional. O que diz a
Constituição, na faixa que o eminente Senador Pedro
Simon altera, é que o art. 93, inciso VI, dizia: ”A apo-
sentadoria dos magistrados e a pensão dos seus de-
pendentes observarão o disposto no seu art. 40.“ Que
é aquele artigo que colocava, dispunha, compulsoria-
mente, o cidadão para fora.

Aqui, o que diz o eminente Senador Pedro Si-
mon? ”Que o art. 40, inciso VI, passa a ter a seguinte
redação:“ E chamo a atenção dos eminentes Cole-
gas, esse é um ponto fundamental. Aqui, não se deve
discutir quem é moço, quem é velho. Deve-se respei-
tar, sobretudo, o velho, sem hostilizá-lo, mas reco-
nhecendo que a Emenda Constitucional diz: ”O inciso
VI terá esta redação: A aposentadoria com proventos
integrais compulsória, por invalidez, aos 75 anos de
idade e facultativa aos 30 anos, após cinco anos de
exercício efetivo na judicatura.” Por que esses cinco
anos efetivos? Porque, antigamente, se o cidadão
chegava aos 68 ou 69 anos, bom jurista, era nomea-
do para o Supremo e, automaticamente, pegava uma
aposentadoria régia. O que esta Constituição impe-
diu, porque determina que ele precisa ficar cinco
anos. Mas, se atingir os 70, a emenda do Senador
Pedro Simon lhe possibilita que vá até os 75 anos,
quer dizer, dá-lhe essa faculdade. Se ele não quiser,
que saia. Mas temos aí dois ou três Ministros supre-
mos, que serão, por meio de uma vitaliciedade, que é
sui generis, expulsos aos 70 anos, enquanto os Mi-
nistros do Supremo vão até o final da vida, nos Esta-
dos Unidos. É interessante, copiamos algumas coi-
sas de lá, mas outras desprezamos.

Sr. Presidente, eu poderia ter ficado aqui silen-
te, tranqüilo, colhendo a simpatia das duas partes,
mas ficaria mal comigo mesmo. Acompanharei a
emenda constitucional do Senador Pedro Simon, por-

que ela está rigorosamente dentro dos estames da
nossa Constituição.

Sr. Presidente, não vamos invectivar o velho.
Amanhã, o jovem de hoje será o velho, sem dúvida
nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Lauro Campos, pelo tempo
de cinco minutos, para encaminhar a votação.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve.

Eu gostaria apenas de manifestar o meu apoio a
esta proposta feita pelo Senador Pedro Simon. Real-
mente, parece-me que, nesta sociedade da obsoles-
cência planejada, em que tudo tem que ser sucatea-
do, como dizia, no Admirável Mundo Novo, Aldous
Huxley: ”Não costure. Não costure. Jogue fora. Jogue
fora.“, nós todos passamos a ser rapidamente im-
prestáveis e devemos ser encostados por aí.

É interessante que, há pouco tempo, discutia-se
uma tese que me parece oposta a esta, quando se
pretendia – e se pretendeu e se aprovou aqui – o au-
mento da idade para a aposentadoria dos trabalhado-
res. Agora, parece que estamos defendendo uma
tese oposta.

Vou votar, pela primeira vez, em causa própria,
porque, depois de aposentado, fiquei três anos traba-
lhando de graça, para me desintoxicar. Eu era, real-
mente, um workaholic. Eu era doido pelo que fazia,
era alucinado pela minha Universidade e pelos meus
alunos. E, para ir me desintoxicando daquele meu ví-
cio, passei três anos trabalhando de graça, depois de
aposentado. Se tivesse oportunidade de voltar, hoje,
a lecionar, ficaria muito satisfeito. Se for aprovada
agora esta proposta do Senador Pedro Simon, vou,
depois, sugerir uma emenda no sentido de permitir
que retornem – aí que está em causa própria – à ativi-
dade aqueles que foram aposentados compulsoria-
mente aos 70 anos e que não tenham atingido ainda
os 75 anos.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Os que
não morreram.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Os que não morreram, evidentemente. E espero estar
dentro dessa possibilidade de retornar, depois de en-
cerrado o meu mandato de Senador, à minha univer-
sidade e ainda de desfrutar da possibilidade e do pra-
zer de conviver e aprender com meus alunos.

Muito obrigado.



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Apelo
aos Senadores que se encontram em outras depen-
dências do Senado que acorram ao plenário, pois ha-
verá votação nominal, com quorum qualificado.

Concedo a palavra à eminente Senadora Mari-
na Silva, por cinco minutos, para encaminhar a vota-
ção.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso que esta
emenda do Senador Pedro Simon me deixa numa si-
tuação de reflexão e com uma tendência à absten-
ção. Primeiro, porque não concordo com a idéia de
que o respeito pela sabedoria do idoso, ou do velho,
implique necessariamente a utilização da sua força
de trabalho, haja vista que as pessoas simples do
povo, que têm muita sabedoria, mas que chegam aos
60, aos 70, sem nenhuma força de trabalho, não es-
tão nesta categoria de serem utilizados. Elas podem
contribuir quase tanto quanto qualquer outra, apenas
não têm força.

A emenda do Senador diz que é uma opção do
pretendente e daquele a quem ele coloca sua preten-
são. Mas não vamos, também, aqui, fazer um endeu-
samento de que, com o simples fato de as pessoas
terem essa oportunidade, já estaremos, necessaria-
mente, resolvendo o problema do desprezo que exis-
te pelo idoso e da falta de reverência pela sua expe-
riência, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento,
de contribuição à sociedade, inclusive aos mais jo-
vens. Se pensarmos desta forma, estaremos simplifi-
cando as coisas, e, por mais inflamado que sejam os
nossos discursos, eles não correspondem à realidade
dos fatos.

Quero entender também, Sr. Presidente, que o
objetivo do Senador Pedro Simon é fazer com que
aquelas pessoas que têm esse desejo, esse potenci-
al, somado ao desejo daqueles que gostariam de lhes
dar uma oportunidade, tenham uma ocupação, para
não ficarem encostadas, e possam se sentir produti-
vas. Mas, também, quero dizer que há a possibilidade
de essas pessoas serem produtivas para a sociedade
não apenas, necessariamente, ocupando um posto
de trabalho; na verdade, podemos pensar em algo –
que muitos, inclusive eu, defendem para os jovens –
como o trabalho civil voluntário, em que a pessoa
pode prestar um serviço para se sentir produtiva, para
ter uma ocupação, para contribuir com a sociedade.
Temos inúmeras formas de fazer com que as pesso-
as não sejam arquivadas, não sejam completamente
descartadas.

Não concordo é com a idéia de que, com uma
forma de remuneração, já estamos fazendo esse res-
gate, até porque – eu sei – há muitas pessoas que gos-
tariam de ser valorizadas não, necessariamente, em
função de ter mais um salário ou mais um vencimento,
mas, sim, para ter a oportunidade de contribuir.

A sociedade brasileira e, de certa forma, a cultu-
ra ocidental não estão preparadas para acolher a ex-
periência e a sabedoria do idoso. Quando tentam fa-
zê-lo, fazem-no do ponto de vista mercadológico, que
troca a força de trabalho do idoso, como se ele ainda
estivesse em plena capacidade. Tanto o jovem quan-
to o idoso têm o direito de gozar um determinado pe-
ríodo da sua vida: aquele, para a formação; este, para
a restauração.

É diante disso tudo, Sr. Presidente, que me incli-
no para a abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
encaminhar, concedo a palavra ao Senador Amir
Lando, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda do Sena-
dor Pedro Simon é sábia, oportuna e, sobretudo, uma
solução para esses novos tempos. Todos falam em
ajuste à modernidade. Pois essa emenda é um ajuste
à modernidade.

Quando a expectativa de vida mudou sensivel-
mente no Brasil, quando sentimos que cabeças coro-
adas pelo conhecimento podem continuar a prestar
um serviço de qualidade ao País, por que expul-
sá-las, de maneira compulsória, das suas atividades
importantes para a Nação? É nesse sentido que se
deve olhar.

Essa questão da renovação é uma idéia falsa,
pois podemos renovar mais adiante, cinco anos de-
pois. Admitindo-se que, sobretudo nós, que somos a
elite, os servidores que prestam um serviço mais qua-
lificado, e temos a possibilidade de uma alimentação
melhor, com certeza, se não houver nenhuma vicissi-
tude, poderemos chegar a uma idade mais avançada;
aí a renovação pode acontecer mais adiante. Então,
esse argumento é falso, porque essa renovação foi
imaginada para acontecer aos 70 anos quando se
pensava uma sociedade que vivia nesse limite.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
voto favoravelmente à proposta porque ela traz uma
medida importante e séria. Não vamos perder esse
manancial de sabedoria que pode prestar à Nação
serviços relevantes. Eles merecem continuar, pois,
na maturidade, as pessoas vêem além das emoções,



além das tentações partidárias, além, sobretudo, do
ódio.

Como diz um dito popular, ”o demônio é sábio
porque é velho“. Não é nenhum demérito para os ve-
lhos, mas significa que quem viveu mais teve a chan-
ce de acumular experiências num cabedal superior
àqueles que viveram um tempo menor. Não tenho dú-
vidas disso.

Aproveitemos esta chance para dar oportunida-
de àqueles brasileiros que ainda têm condições de lu-
cidez para continuar prestando serviços. Que não sai-
am compulsoriamente! Podem, sim, sair por vontade
própria, facultado pela lei. Mas vamos dar a eles a
chance de continuar trabalhando pelo Brasil. Afinal, o
País investiu muito nessas pessoas para prepará-las,
e não será quando estão no topo que serão expulsas
da atividade administrativa ou da vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena-
dor Geraldo Althoff, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à época do Impé-
rio Romano, a vida média do cidadão era de 29 anos.
É bem possível que, no Senado romano, em determi-
nado momento, se defendesse o aumento de idade
para se aposentar de 20 para 25 anos, se aposenta-
doria houvesse.

Ao mesmo tempo, gostaria de fazer uma ilação
e uma reflexão: dentro de dez, quinze ou vinte anos,
nesta Casa, com certeza, aqueles que estarão aqui
discutirão o aumento da idade limite de trabalho de 75
para 80 anos. Isso porque fica caracterizado, pela
própria história, que a vida média do cidadão está au-
mentando. Está havendo um aumento da longevida-
de, mas um aumento com qualidade de vida.

Por essa razão, é extremamente oportuno que
se dêem ao cidadão condições para que ele possa
continuar a trabalhar, que ele possa, quando no cargo
público, ter a oportunidade de externar o seu senti-
mento permanente de experiência.

Assim, Sr. Presidente, o meu voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Freire, para encami-
nhar a votação.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda do
Senador Pedro Simon, na origem, tinha, claramente,
um destinatário: o ex-Senador, na época Ministro, Pa-

ulo Brossard. Então, referimo-nos ao Supremo Tribu-
nal Federal – pelo menos, na idéia original.

Aproveito este momento, já que estamos falan-
do de aposentadoria de Ministros, para, em meu
nome e em nome do PPS, solidarizar-me com o Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, que pretende
abrir espaço para os funcionários mais jovens da
Casa, retirando os aposentados que retornaram ao
trabalho. A intenção do Governo era que o aposenta-
do não retornasse ao serviço público. Mas houve re-
ceio de se tomar essa medida, em virtude de o próprio
Ministro da Previdência ser um aposentado. E come-
çaram-se a abrir exceções, que acabaram se tornan-
do a regra. Se tivéssemos aprovado que o aposenta-
do não poderia retornar ao serviço público, provavel-
mente não estaríamos vendo o Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal sofrendo constrangimento na
sua ação administrativa.

Em segundo lugar, é interessante que aqui se
tenha falado e lembrado que, no momento em que es-
tamos discutindo a aposentadoria compulsória com
mais 5 anos, esta mesma Casa não tenha tido igual
compreensão para admitirmos uma idade mínima
para a aposentadoria dos servidores em geral, com a
argumentação clara de que a expectativa de vida au-
mentou, de que há certo envelhecimento da popula-
ção e que, portanto, tínhamos condição de fixar uma
idade mínima para a aposentadoria. Isso era inadmis-
sível para alguns que, hoje, entendem bastante ad-
missível aumentar a aposentadoria compulsória. Só
que esta é para uma casta muito pequena dos servi-
dores públicos!

Quero lembrar que essas aposentadorias com-
pulsórias, nas universidades brasileiras, na época em
que eu era estudante, poderiam ser estendidas se a
congregação das universidades entendesse que o
professor que havia atingido 70 anos ainda tinha a
contribuir pelo seu conhecimento. Então, eram-lhe
dados mais 5 anos além da aposentadoria compulsó-
ria de 70. Contudo, a que se assistiu no Brasil recen-
temente? Às aposentadorias precoces na universida-
de!

Dessa forma, essa questão tem que ser discuti-
da com racionalidade. Em alguns momentos, até me
senti como se estivesse contra os idosos, por defen-
der que não se deve mudar a aposentadoria compul-
sória. Por favor, ninguém está aqui contra os idosos!
Também não compete a esta Casa discutir a aposen-
tadoria, até porque acabamos com o instituto de pre-
vidência, para que não haja aposentadoria. Aqui,
quem lhe concede aposentadoria ou lhe dá o manda-



to é a soberania popular. No outro caso, não; é um
Estado, que exige serviços prestados à coletividade,
e que, portanto, tem que ter regras. No Exército, Mari-
nha e Aeronáutica, por exemplo, existe a regra da
”expulsória“, que também pode exigir experiência,
mas que tem características importantes e fixa prazos
e idades, até bem menores do que se está imaginan-
do para a compulsória, já que lá a compulsória é me-
nor, porque, com a expulsória, são raros os que po-
dem chegar a ela.

Logo, se temos essa clareza, não analisemos
isso com esse tom emocional, considerando defenso-
res dos velhos os que querem estender a idade da
compulsória para 75 anos e, por outro lado, tachando
de contrários aos idosos brasileiros e até mesmo aos
idosos desta Casa os que votam pela manutenção da
aposentadoria compulsória aos 70 anos! O nosso
respeito é total e, por isso, pedimos que se analise
isso com a devida racionalidade, sem esse emocio-
nalismo de querer colocar disjuntivas a favor dos ve-
lhos brasileiros ou contra eles. Não é nada disso! Qu-
eremos a manutenção desse instituto da aposentado-
ria compulsória porque ele beneficia um setor que
precisa de muita oxigenação neste País. Ressalte-se
que, se há um setor que se esclerosou, que se ape-
gou ao conservadorismo, que não está aberto aos no-
vos tempos, são exatamente os nossos grandes tri-
bunais, os mais velhos tribunais, que querem continu-
ar sem essa perspectiva importante do novo que sur-
ge, do direito criador, sem a perspectiva de pensar
num novo Brasil que precisa ser construído.

Votamos contra a emenda, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador José Fogaça para en-
caminhar a votação, pelo tempo de cinco minutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vou encaminhar a votação favoravelmen-
te à emenda pela seguinte razão: essa é a tal da apo-
sentadoria compulsória; não há nada na Constituição
que seja mais opcional, não há nada mais facultativo
do que a aposentadoria compulsória. O cidadão pode
escolher o momento da sua aposentadoria a partir da
data em que cumprir as exigências constitucionais
para tanto, ou seja, a partir de quando completar a
idade mínima e, ao mesmo tempo, os 30 anos de ser-
viço, o servidor terá um espectro muito maior de op-
ção com 75 anos do que com 70 anos.

Logo, o que se está fazendo aqui não é aumen-
tar a carga de obrigatoriedade, não é aumentar a car-
ga de compulsoriedade, mas aumentar a carga de

opcionalidade, ou seja, estamos abrindo o leque. O
cidadão permanece no serviço público se quiser.
Obtido o tempo de aposentadoria, ninguém pode tirar
dele esse direito líquido e certo. Se é com 60, 61 ou
62 anos, ou daí em diante, até os 75 anos, ele perma-
nece no serviço público se quiser.

Portanto, repito: não há nada mais facultativo,
não há nada mais opcional na vida de um servidor pú-
blico do que seu tempo de se aposentar, diante da
chamada aposentadoria compulsória. Não é um para-
doxo, não é um paroxismo, é a simples realidade. O
que estamos aumentando é o grau de liberdade de
escolha, é o grau de decisão íntima, é o grau de livre
arbítrio para que o cidadão decida: ”Quero continuar
servindo, quero continuar trabalhando, quero continu-
ar prestando serviços ao País ou quero gozar legiti-
mamente do direito de aposentadoria que tenho“.
Essa é, sem dúvida nenhuma, uma opção, uma esco-
lha, uma liberdade, um arbítrio. Essa emenda amplia
o grau de liberdade do servidor público.

Sr. Presidente, estamos acostumados a uma polí-
tica que vigorou nos anos 70 e até boa parte dos anos
80, de que, quanto mais cedo aposentarmos um funcio-
nário público, melhor. Isso porque se supunha que esta
era uma forma de dar chance aos mais novos. Come-
teu-se até o desatino, no Brasil, de fechar concursos pú-
blicos para cidadãos com determinada idade.

Esta questão, portanto, a meu ver, fica muito
clara e muito simples, facílima de interpretar: se um
cidadão deseja prestar serviço por mais tempo, se de-
seja colocar-se a serviço da sua comunidade por
mais tempo, se tem vigor físico, condições mentais,
disposição para isso, que esse direito lhe seja asse-
gurado. Ampliar esse direito de escolha não é contrá-
rio ao interesse público, não é contrário ao interesse
do País.

Aqui alguns levantaram a questão de que isto
serve para algumas áreas e não serve para outras.
Isso demonstra exatamente que o desejo vigente dos
funcionários públicos, em geral, é o contrário, é o de
que, quanto mais cedo, melhor. Sair o quanto antes
do serviço público claro que sempre garantindo por
inteiro os seus proventos.

Então, aqueles que desejam ficar são rigorosa-
mente uma imensa minoria, são visível minoria. Ora,
não vejo nenhuma razão para impedir que se dê a
essa minoria o direito de ficar mais tempo, de traba-
lhar mais. Estamos aqui tratando simplesmente de
pessoas pagas com recursos públicos, com dinheiro
público; não estamos falando de empregos privados.
E quem quiser trabalhar mais para que o dinheiro pú-



blico valha mais deve ser apoiado, deve ter esse direi-
to assegurado.

Por isso, voto a favor da emenda, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Casildo Maldaner pelo prazo
de cinco minutos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estava certo
o Senador Geraldo Althoff quando disse que a quali-
dade e a expectativa de vida começam a aumentar no
nosso País. Então, há condições de oferecer trabalho
à Nação por mais tempo; há maiores possibilidades
de as pessoas permanecerem trabalhando. Neste
caso, pode-se aposentar antes dos 75 anos, mas
com a possibilidade de continuar a prestar serviços à
Nação e à magistratura nacional. Mas, essa decisão,
Sr. Presidente, logo será estendida para outras cate-
gorias no Brasil.

Poderíamos, então, começar a examinar essas
outras categorias que também prestam serviços pú-
blicos, não só a magistratura, para que haja possibili-
dade de as pessoas continuarem trabalhando. Refi-
ro-me aos professores e a outras categorias do servi-
ço público, que também podem ter condições, se che-
garem aos 60 anos de idade com 35 anos de contri-
buição, de aposentar-se. Nesse caso, é preciso que a
Nação se permita oferecer um plus para que continu-
em a prestar, por mais quatro ou cinco anos, serviço à
sociedade.

Se o servidor aposentar-se aos 60 anos ou na
idade limite estabelecida hoje, o Estado se obriga – o
Estado como Nação, com poder público, estadual ou
municipal – a promover concursos e a trazer outros
funcionários, devendo pagar aquele servidor aposen-
tado e o novo ao mesmo tempo.

Existe a possibilidade de se dar mais um plus
para o servidor continuar no serviço público e contri-
buir para a Nação. Essa medida poderá ser estendida
a outras categorias.

A minha posição é favorável a esta proposta do
Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Pre-
sidência comunica que haverá sessão do Congresso
Nacional logo após a sessão do Senado.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.

Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, observei

este debate com muita atenção e até me lembrei de
que quase enfartei nesta tribuna, no nosso ”murofone“
de lamentações, quando debatíamos a questão do fa-
tor previdenciário e impusemos aos trabalhadores, es-
pecialmente aos trabalhadores pobres do País, do
INSS, que trabalhassem mais 10 anos de suas vidas
para não terem um corte de até 45% em seus salári-
os.

Embora este debate possa ser apaixonante
para alguns, registro, assim como a Senadora Mari-
na, a minha abstenção, até para não ficar presa a dois
sofismas: para justificar a aprovação, dizem que há o
jovem esclerosado e o idoso que deve ser respeitado.

Como prefiro que este debate seja feito de outra
forma, registro a minha abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra aos Srs. Líderes para orientação das
suas respectivas Bancadas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto aberto, Sr.
Presidente. O voto está liberado.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Meu voto é favorável, mas a Bancada está liberada.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, não se trata de matéria de cunho ideológico,
mas, sim, de convicções pessoais. Há opiniões dís-
pares. A Liderança libera a Bancada, sendo que o Lí-
der votará favoravelmente.

O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, o PPS recomenda o voto ”não“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – O Bloco está liberado. Particularmente, votarei
”não“.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, o PSB também libera sua Bancada.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, o Bloco PSDB/PPB libera a Banca-
da.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – As Srªs
e os Srs. Senadores já podem votar.

Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que se en-
contram em outras dependências do Senado Federal
que acorram ao plenário para esta votação nominal,
com quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – É com
grande alegria que a Presidência do Senado registra
a presença de uma delegação de Senadores da Re-
pública Federal do México, integrada pelos Senado-
res Manuel Bartlett Diaz, Jorge Zermeño Infante, Je-
sus Galvan Muñoz, Antonio Soto Sanchez, que vem a



esta Casa e ao Brasil para conhecer e discutir as posi-
ções e a experiência brasileira no modelo de privati-
zação do setor energético.

Aos Senadores mexicanos os cumprimentos do
Senado Federal e os nossos agradecimentos pela
honrosa visita.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, solicito a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, informo que não haverá reu-
nião da Comissão de Fiscalização e Controle, dado o
adiantado da hora, e que será na próxima quarta-feira

a vinda do Presidente do Tribunal de Contas da
União.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sus-
pendo a sessão por um momento, para cumprimentar
os Senadores mexicanos.

Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 19 horas, a sessão é re-
aberta às 19 horas e 2 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
reaberta a sessão.

Vou encerrar a votação.

(Procede-se a apuração.)



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vota-
ram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 14.

Houve 5 abstenções.
Total de votos: 67
A proposta foi rejeitada.
Ficam prejudicadas as emendas e a Proposta

de Emenda à Constituição nº 63, de 1999, que tramita
em conjunto.

As matérias vão ao Arquivo.

É a seguinte a proposta rejeitada:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 1995

Altera dispositivos constitucionais
relativos aos limites máximos de idade
para a nomeação de magistrados e minis-
tros de tribunais e para a aposentadoria
compulsória do servidor público em geral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda do
texto Constitucional:

Art. 1º Os dispositivos da Consttituição Federal
abaixo exonerados passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 40 ..................................................
..............................................................
II – compulsoriamente, aos setenta e

cinco anos de idade com proventos propor-
cionais ao tempo de serviço.

..............................................................
“Art. 73. .................................................
§ 1º........................................................
I – mais de trinta e cinco e menos de

setenta anos de idade;
“Art. 93. .................................................
..............................................................
VI – a aposentadoria com proventos

integrais é compulsória por invalidez ou aos
setenta e cinco anos de idade, é facultativa
aos trinta anos de serviço, após cinco anos
de exercício efetivo na judicatura;

..............................................................
“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal

compõe-se de onze Ministros, escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta e cinco
anos e menos de setenta anos de idade, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.

..............................................................

“Art. 104 ................................................
Parágrafo único. Os Ministros do Su-

perior Tribunal de Justiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasi-
leiros com mais de trinta e cinco e menos de
setenta anos,.de notável saber jurídico e re-
putação ilibada, depois de aprovada a esco-
lha pelo Senado Federal, sendo:

............................................................."
“Art. 107. Os Tribunais Regionais (ile-

gível) compõem-se de, ao máximo, sete jui-
zes (ilegível) quanto possível, na respectiva
região e nomeados pelo Presidente da Re-
pública dentre brasileiros com mais de trinta
e menos de seteenta anos sendo:

..............................................................
“Art. 111 ................................................
§ 1º O Tribunal Superior do Trabalho

compor-se-á de vinte e sete Ministros, esco-
lhidos dentre brasileiros com mais de trinta
e cinco e menos de setenta anos, (ilegível)
pelo Senado Federal, sendo:

..............................................................

É o seguinte o item prejudicado, que
tramitava em conjunto:

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 1999

(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 57, de 1995)

Proposta de Emenda à Constituição nº
63, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Ramez Tebet, que dá nova reda-
ção ao inciso II e à alínea b do inciso III do §
1º do art. 40 da Constituição Federal.

O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Bloco/PPB
– RO) – Sr. Presidente, neste item, o meu voto foi
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registrará o voto de V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,



Srªs e Srs. Senadores, creio que já chegou à Mesa do
Senado um requerimento assinado por todos os Líde-
res na Câmara dos Deputados, propondo a criação
de uma Comissão Especial Mista.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Há ora-
dor na tribuna.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
A questão do racionamento de energia e da possibili-
dade de apagão pode não ser muito do interesse dos
Srs. Senadores, mas a Câmara aprovou exatamente
a criação de uma Comissão Especial Mista que pre-
tende estudar as causas da crise de abastecimento
de energia no País, bem como propor alternativas ao
seu equacionamento.

Parece-me que essa é uma posição que a soci-
edade brasileira está exigindo de todos nós, pois, se-
não, ficará a impressão de que o Executivo encami-
nha alternativas e a sociedade não procura descobrir
por que chegamos a esse ponto.

Sem estarmos aqui com a idéia, como disse on-
tem, de uma CPI que vise apenas a apurar crime mas
também a pesquisar, a aprofundar a discussão, ter
capacidade de elaborar e indicar caminhos, e pare-
ce-me que essa Comissão Especial pretende se as-
sociar a todo o Brasil na questão grave da crise ener-
gética pela qual estamos passando.

Sr. Presidente, gostaria de propor a V. Ex.ª que
a este requerimento oriundo da Câmara dos Deputa-
dos fosse integrado também um requerimento do Se-
nado assinado por mim, pelos Líderes Renan Calhei-
ros e Paulo Hartung e pelo Senador Sebastião Ro-
cha. Se outros Senadores quiserem se associar, po-
derão fazê-lo indo à Mesa.

Sr. Presidente, como há o cumprimento regi-
mental, eu pediria a V. Exª, como Presidente do Con-
gresso, que hoje, na sessão conjunta, instale essa
Comissão para que possamos participar desse pro-
cesso, que é grave e que precisa da cooperação de
todos, inclusive da Oposição brasileira.

O Senador Eduardo Dutra, como Líder do PT,
também assina o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A ma-
nifestação de V. Exª é da maior importância, Senador
Roberto Freire. A Presidência a acolhe e determinarei
a leitura, logo mais, na sessão do Congresso Nacio-
nal com vistas a possibilitar a formação dessa Comis-
são Mista Especial do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vamos
dar continuidade à Ordem do Dia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO)- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Carlos
Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria de consultar V. Exª,
porque me parece que houve um erro material na vo-
tação do eminente Senador Fernando Matusalém,
que teria votado ”sim“, mas, por uma questão de erro
material, saiu abstenção. Isso muda o resultado e eu
gostaria de ouvir como vamos proclamar este resulta-
do.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sena-
dor Carlos Patrocínio, lamento profundamente, mas a
Presidência já proclamou o resultado e eu não posso
ampliar as dúvidas já existentes em relação ao painel.
(Risos)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 5:

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 37, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Moreira Men-
des, que dispõe sobre a regularização da si-
tuação dos integrantes da carreira policial
militar do ex-Território Federal de Rondônia,
tendo

Parecer favorável, sob nº 242, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Romeu
Tuma.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias, em fase de dis-
cussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes

para discutir.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, esta proposta de emenda
constitucional tem por objetivo resgatar um direito de
576 policiais militares do Estado de Rondônia que,
por um descuido, quando da discussão e aprovação
da Emenda Constitucional nº 19 que promoveu a re-
forma administrativa no País, esqueceu-se de incluir,



no art. 31 dessa emenda constitucional, os policiais
do Estado de Rondônia.

Depois de intensas negociações com o Gover-
no Federal, concluiu-se que a única forma de poder
estender esses mesmos benefícios aos policiais mili-
tares do Estado de Rondônia, contratados pelo Go-
verno Federal, ainda quando Território Federal, foi
exatamente por meio de uma emenda constitucional,
considerando-se que idêntica matéria foi resolvida
para os Estados de Roraima e do Amapá pela Emen-
da Constitucional nº 9, razão por que apresentei esta
Emenda Constitucional que hoje está em tramitação.

Quero alertar os meus Pares que não se trata de
aumentar despesas da União nem de criar um ”trem
da alegria“, mas de resgatar um direito semelhante
àquele que foi reconhecido para os Territórios do
Amapá e de Roraima, em idêntica condição ao de
Rondônia, ou seja, de contratados com base numa lei
federal ainda como território e, no nosso caso, como
Território Federal de Rondônia.

Esses 576 policiais militares, portanto essas
576 famílias, esperam ansiosamente que esse direito
seja reconhecido, até porque, de forma arbitrária, es-
ses policiais militares foram retirados da folha de pa-
gamento da União e transferidos para a folha de pa-
gamento do Estado de Rondônia e até ainda são pa-
gos pelo Estado de Rondônia, razão por que concla-
mo os meus Pares a que votem favoravelmente a
esta emenda constitucional quando da sua aprecia-
ção nesta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A ma-

téria continua em discussão.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras e Srs Senadores, quero testemunhar que,
quando fui Relator da reforma administrativa, trata-
mos dessa questão referente à polícia de Rondônia.

Infelizmente, quando a emenda foi proposta na
Câmara dos Deputados, o Estado de Rondônia e
seus policiais ficaram de fora desse primeiro proces-
so. Ao chegar ao Senado, já que a reforma adminis-
trativa era extremamente urgente, para que a matéria
não tivesse de retornar à Câmara dos Deputados, fi-
zemos um entendimento com o Governo no sentido
de que, posteriormente, essa emenda seria aprecia-
da individualmente.

Considero extremamente justo que se faça essa
inclusão, porque esses policiais se encontram na

mesma situação daqueles dos ex-Territórios de Rora-
ima e do Amapá.

No momento correto, votarei a favor da emenda,
porque entendo ser justa e importante para o Estado
de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs

Senadores, quero firmar e antecipar meu entendi-
mento a respeito da matéria.

Trata-se de uma injustiça que deve urgente-
mente ser reparada. A isonomia poderia, de maneira
clara e insofismável, resolver essa matéria. Ten-
tou-se isso de várias maneiras. O Governo Itamar
Franco chegou a baixar um ato que resolveu a ques-
tão por alguns dias. Posteriormente, a própria admi-
nistração, ao rever o ato, revogou-o, e, conseqüente-
mente, os militares, antigos guardas territoriais, fica-
ram novamente a ver navios. Acompanhamos essa
luta por vários anos e muitos sucumbiram ao longo do
caminho. Talvez terão no céu uma recompensa da-
quilo que lhes foi negado em vida. Mas nunca é tarde
para fazer justiça. É chegada a hora de buscar no tex-
to da Constituição a reparação de um dano causado
por um tratamento discriminatório aos ex-guardas ter-
ritoriais.

Por isso, Sr. Presidente, é o momento de o Con-
gresso brasileiro dar tratamento isonômico àqueles
que foram os pioneiros e, em terras ínvias, enfrenta-
ram os interesses da ordem pública, prestando servi-
ço ao Estado brasileiro.

Peço, agora, a todos os membros desta Casa,
aos meus Pares, que votem, unanimemente, no mo-
mento oportuno, a favor da emenda.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Bloco/PPB
– RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra pela ordem ao Senador Fernando Matu-
salém.

O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Bloco/PPB
– RO) – Como houve erro material, eu gostaria de en-
caminhar meu voto no sentido de que seja analisado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sena-
dor Fernando Matusalém, a Mesa examinará o pleito
apresentado por V. Exª à luz do Regimento Interno.

Continua em discussão a matéria. (Pausa.)



Não havendo quem peça a palavra, a discussão
da matéria terá prosseguimento na próxima sessão
deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 60, de 1999 (nº
644/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Barbacena Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Barbacena, Estado de Minas
Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 212, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira, com a absten-
ção do Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre

a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 60,
de 1999 (nº 644, de 1998, na Câmara dos Deputa-
dos), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 365, DE 2001
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 60, de 1999 (nº 644, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1999 (nº
644, de 1998, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Rádio Barbacena
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001. _ Jáder Barbalho, Presidente _ Edison Lo-

bão, Relator _ Antônio Carlos Valadares _ Marluce
Pinto _ Carlos Wilson

ANEXO AO PARECER Nº 365, DE 2001

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ___________________________ Presidente
do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2001

Aprova o ato que renova a conces-
são de “Rádio Barbacena Ltda.”, para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barbacena,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato que se refere o decreto

s/nº, de 14 de maio de 1997, que renova a concessão
de “Rádio Barbacena Ltda.” para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 1ºde maio de 1994, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº
95/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Sociedade Rádio Circuito das Águas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Caxambu, Estado de Minas Gerais,
tendo

Parecer favorável, sob nº 158, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.



Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre

a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 57,
de 2000 (nº 95, de 1999, na Câmara dos Deputados),
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER DA COMISSÃO Nº 366, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95, de 1999,
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº
95, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade
Rádio Circuito das Águas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001. _ Jader Barbalho, Presidente _ Edison Lo-
bão, Relator _ Antonio Carlos Valadares _ Marluce
Pinto _ Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 366, DE 2001

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada a “Sociedade Rádio Circu-
ito das Águas Ltda.,” para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Caxambu, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-
ria nº 472, de 26 de setembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 24 de outubro de 1995, a permis-
são outorgada a “Sociedade Rádio Circuito das
Águas Ltda.,” para explorar, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Caxambu, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item
8:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 137, de 2000 (nº
284/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão defe-
rida à TV Record de Franca S/A para execu-
tar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na cidade de Franca, Estado de São
Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 977, de
2000, da Comissão de Educação, Relator
Senador Henrique Loyola, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
137, de 2000 (nº 284, de 1999, na Câmara dos De-



putados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Sena-
dor Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 367 , DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 137, de 2000 (nº 284, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2000 (nº
284, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão deferida à TV Re-
cord de Franca S/A para executar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na cidade de Franca, Esta-
do de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001. _ Jader Barbalho Presidente _ Edison Lobão
Relator _ Antonio Carlos Valadares _ Marluce Pin-
to _ Carlos Wilson

ANEXO AO PARECER Nº 367, DE 2001

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Aprova o o ato que renova a con-
cessão deferida a “TV Record de Franca
S/A” para executar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens (televisão) na ci-
dade de Franca, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o de-
creto s/nº, de 15 de agosto de 1994, que, renova por
quinze anos, a partir de 16 de janeiro de 1991, a
concessão deferida(a “TV Record de Franca S/A”
para executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci-
dade de Franca, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 138, de 2000 (nº
317/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube de Indaial Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Indaial, Estado de Santa
Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 978, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Althoff, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre

a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
138, de 2000 (nº 317, de 99, na Câmara dos Deputa-
dos), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 368, DE 2001
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 138, de 2000 (nº 317, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2000 (nº
317, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Rádio Clube de
Indaial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Indaial, Estado de
Santa Catarina.



Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001. _ Jader Barbalho, Presidente; Edison Lobão,
Relator; Antônio Carlos Valadares; Marluce Pinto;
Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 368, DE 2001

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, __________________________, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº ,  DE 2001

Aprova o ato que renova a conces-
são de “Rádio Clube de Indaial Ltda.”
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Indaial,
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o de-
creto s/nº, de 6 de outubro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces-
são de “Rádio Clube de Indaial Ltda.” para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Indaial, Estado
de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item
10:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº
560/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Clube do Machadinho de Radi-
odifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lauro Müller,
Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 262, de
2001, da Comissão de Educação, Relator
Senador Geraldo Althoff.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre

a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
244, de 2000 (nº 560, de 2000, na Câmara dos Depu-
tados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 369, DE 2001
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 244, de 2000 (nº 560, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº
560, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária Clu-
be do Machadinho de Radiodifusão a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001. _ Jader Barbalho, Presidente; Edison Lobão,
Relator; Antônio Carlos Valadares; Marluce Pinto;
Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 369, DE 2001.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a “Asso-
ciação Comunitária Clube do Machadi-



nho de Radiodifusão” a executar serviço
de radiodifusão comunitária na localida-
de de Lauro Müller, Estado de Santa Ca-
tarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº220, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
“Associação Comunitária Clube do Machadinho de
Radiodifusão” a executar, por três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Lauro Müller, Estado de Santa Cata-
rina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e Srs Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgo-

tadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania oferecendo a redação
final da Proposta de Emenda à Constituição nº 10,
de 2000, que, nos termos do art. 320 do Regimento
Interno, se não houver objeção do Plenário, será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 370 ,DE 2001
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 10, de 2000.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia apresenta a redação final da Proposta de Emenda
à Constituição no 10, de 2000, que altera a alínea d
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de
2001.

ANEXO AO PARECER Nº 370 , DE 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2001

Altera a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal, para institu-
ir imunidade tributária para cadernos es-
colares.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º A alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 150 ................................................
VI _ ........................................................
..............................................................
d) livros, jornais, cadernos escolares,

periódicos e o papel destinado a sua im-
pressão." (NR)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor em 1º de janeiro do ano subseqüente ao da sua
promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pas-

sa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 249,
de 2001, lido no Expediente, de autoria do Senador
Gilvam Borges e outros Senadores, solicitando que o
tempo destinado aos oradores da Hora do Expedien-
te da sessão do dia 18 de outubro próximo seja dedi-
cado a comemorar o Dia do Aviador.

Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) –





O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Faço
um apelo aos Senadores membros da Comissão que
se reúnam para eleger o seu Presidente e Vi-
ce-Presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Não há
mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Moreira Mendes, Romeu
Tuma, João Alberto Souza e Romero Jucá enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, A passagem des-
te 15 de maio, Dia da Assistência Social, neste 2001
que a Organização das Nações Unidas definiu como
o Ano Internacional do Voluntariado, é excelente
oportunidade para se abordar um tema de extrema
atualidade e de incontrastável relevância: a maneira
pela qual, no Brasil e no mundo, as transformações
sociais geraram não apenas problemas, mas a deci-
são de superá-los pela via da solidariedade. Em ver-
dade, o que estamos assistindo é a substituição de
velhas práticas assistencialistas – as quais, bem in-
tencionadas, sempre esbarraram em obstáculos qua-
se que intransponíveis – por ações sistemáticas, or-
ganizadas e bem planejadas de cidadãos em prol da
coletividade, especialmente voltadas contra todas as
formas de exclusão social.

Esse é o dado novo, em tudo e por tudo auspici-
oso. Voluntariamente, um número cada vez mais ex-
pressivo de pessoas vem assumindo seu papel de
verdadeiro agente social. São pessoas que, na práti-
ca e com resultados concretos, estão construindo um
novo conceito de cidadania. Nessa perspectiva, ser
cidadão não implica tão-somente usufruir de direitos
políticos convencionais, como o de votar e de ser vo-
tado; não significa, tampouco, apenas a possibilidade
de ir e de vir sem ser molestado. Esse novo – e inova-
dor – espírito de cidadania é tudo isso, sim, mas vai
além, muito além: ele agrega ao tradicional conceito
de cidadania a percepção, crescentemente dissemi-
nada, de que a experiência humana somente se reali-
za em plenitude se for vivida socialmente, isto é, cole-
tivamente partilhada.

São pessoas que não se contentam em deplorar
as mazelas presentes na sociedade, a exemplo da
fome, da miséria, do desemprego e do analfabetismo,
entre tantas outras igualmente aviltantes. A partir de
sua indignação moral frente a esse quadro deplorá-
vel, arregaçam as mangas e agem. Ao agirem, em
vez de simplesmente oferecerem o peixe, ensinam a
pescar. Com isso, não apenas ajudam a salvar vidas
em perigo, mas forjam o nascimento de autênticos ci-

dadãos, quer pelo exemplo que dão, quer pelo resul-
tado de seu trabalho, quer pelo nível de consciência
que fazem brotar.

Em verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, não é de hoje que se conhece o trabalho volun-
tário. As Santas Casas de Misericórdia estão comple-
tando cinco séculos de atividade. A Cruz Vermelha,
atuante em quase todo o mundo, é de meados do
séc. XIX. Há três décadas, atuam vigorosamente ins-
tituições como o Greenpeace e a Anistia Internacio-
nal, sem falar do próprio Programa de Voluntários
mantido pela ONU. No entanto, algo de novo e de di-
ferente chama a atenção em nossos dias, quando se
fala em voluntariado: a multiplicidade de grupos e a
preocupação com a eficiência, à maneira de uma boa
gestão empresarial.

Em recente entrevista concedida à Folha de
S.Paulo, edição de 1º de abril do corrente ano, o pes-
quisador norte-americano Lester Salomon lembrou
que a novidade do voluntariado atual reside “no surgi-
mento de mecanismos organizados privados para re-
agir a problemas sociais, ambientais e de desenvolvi-
mento”. Por sobre a preocupação de garantir eficiên-
cia ao trabalho em prol da comunidade está o que
Henri Valot, coordenador da equipe das Nações Uni-
das para o Ano Internacional do Voluntariado, desta-
cou: a “imagem caduca e caritativa do voluntário está
sendo substituída por uma militância, realizada por
convicções pessoais e éticas”.

No Brasil, são alentadores os números que mos-
tram a adesão de voluntários aos múltiplos trabalhos
efetuados pelo País afora. Tendo por fonte o estudo
“Filantropia 400 – Guia da Filantropia de 2001 – As
Maiores Entidades Beneficentes do Brasil”, de Kanitz
& Associados, pode-se fazer ilustrativa comparação
do setor, entre 1997 e 1999. Assim, teríamos: os cerca
de cento e oitenta mil voluntários existentes em 1997
passaram, dois anos mais tarde, para algo em torno de
duzentos e cinqüenta e oito mil; os nove milhões e cem
mil beneficiados em 1997 saltaram para mais de doze
milhões e duzentos mil, em 1999. O certo é que, em
dois anos, o trabalho voluntário nas quatrocentas mai-
ores entidades beneficentes brasileiras cresceu 42%!

Não precisamos nos ater apenas às grandes
entidades beneficentes. São incontáveis – e belíssi-
mos! – os exemplos de pessoas e de grupos que, mu-
itas vezes não dispondo do mínimo para agir, não de-
sistem. Numa favela da zona sul de São Paulo, o co-
veiro José Cruz Matos e o vigia Fernando José da Sil-
va Filho tomaram a si a tarefa de oferecer teto e cui-
dado a dezoito pacientes soropositivos, até então lar-
gados à própria sorte.



E o que dizer, então, do Centro de Valorização
da Vida, o conhecido CVV, programa de prevenção
ao suicídio criado em 1962 e que, atualmente, se es-
palha por quarenta e quatro postos de atendimento
em todo o Brasil? Só no ano passado, os cerca de
dois mil voluntários do CVV atenderam a quase um
milhão de ligações telefônicas – repito, quase um mi-
lhão de ligações telefônicas – oferecendo conforto,
afeto e solidariedade a quem já havia perdido até
mesmo o sentido da vida.

É assim, Sr. Presidente, que se vai construindo
um Brasil novo e solidário. Nosso país, informa o jor-
nal O Estado de S. Paulo, edição de 22 de janeiro
deste ano, “já é o quinto do mundo em número de vo-
luntários, com 22% dos adultos engajados em progra-
mas sociais”. Para efeito de comparação, o jornal
lembra que “na França, esse percentual é de 23% e,
nos Estados Unidos, há cerca de vinte e cinco mi-
lhões de pessoas que dedicam pelo menos cinco ho-
ras por semana a trabalhos voluntários”. Em decisão
digna de aplauso, os meios de comunicação têm am-
pliado o espaço de informação e de análise em torno
do trabalho voluntário, da mesma forma que a televi-
são começa a veicular programas nessa direção.

Tenho para mim que a trajetória da Pastoral da
Criança – o fantástico trabalho iniciado pela Drª Zilda
Arns, em 1983, que revolucionou o combate à mortali-
dade infantil em nosso País – diz bem do que a gente
brasileira é capaz de fazer. Com a coragem e a simpli-
cidade inerentes a quem gosta de fazer e não teme
desafios, Drª Zilda confessa a maneira singela como
foi concebido o trabalho: “Preparei um plano imagi-
nando o trabalho voluntário, no qual vizinhas que qui-
sessem trabalhar fossem treinadas nessas ações e
ensinassem outras vizinhas. Metodologia inspirada
na multiplicação dos pães e peixes do Evangelho de
São João”. Vencendo a oposição, surgida dentro e
fora da Igreja no início de suas atividades, Dra. Zilda
Arns confessa onde foi buscar inspiração para avan-
çar: ”O próprio povo foi ensinando à Pastoral da Cri-
ança o caminho“.

Hoje, Sr. Presidente, ela atua em todo o País,
particularmente nas áreas mais carentes, colocando
em campo um verdadeiro exército de cento e quaren-
ta e cinco mil – isto mesmo, cento e quarenta e cinco
mil – voluntários. Desse total, cerca de cento e trinta
mil moram em favelas. Ao cabo, são milhares de vi-
das de crianças preservadas. Não por acaso, em ja-
neiro deste ano, o Governo brasileiro formalizou a in-
dicação da Pastoral da Criança ao Prêmio Nobel da
Paz, justo reconhecimento ao trabalho solidário de
tantos em benefício de milhões de seres humanos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito
bom poder dizer, em alto e bom som, que, no Brasil

em que vivemos, dissemina-se rapidamente o que
poderíamos definir como “cultura da solidariedade”.
Como bem assinalou Padre Joacir Della Giustina, co-
ordenador nacional da Pastoral do Menor, da CNBB,
”ao mesmo tempo que a exclusão social se torna
mais acentuada, as pessoas mostram maior cons-
ciência a respeito da solidariedade e da justiça“. Esse
espírito se alastra: colégios freqüentados por alunos
de classes sociais distintas – das mais humildes às
mais elevadas – começam a multiplicar o número de
seus alunos engajados em algum tipo de trabalho vo-
luntário. Empresas movimentam-se na mesma dire-
ção. É o que também vem sendo feito pelo Comuni-
dade Solidária, sob a lúcida direção da antropóloga
Ruth Cardoso, tendo na erradicação do analfabetis-
mo um dos seus principais alvos.

Entre muitas outras, uma lição vai ficando por
demais evidente: a sociedade avança na medida em
que se liberta da tutela opressiva do Estado. São ho-
mens e mulheres que, contando ou não com apoio
oficial, sabem que não podem esperar mais e partem
para a ação. Como escreveu o editorialista d’O Esta-
do de S. Paulo, edição de 22 de janeiro de 2001, “a
boa notícia não é apenas o excesso de voluntários,
mas o fato de que um número crescente de brasilei-
ros já sabe que o futuro do País e a melhora da situa-
ção social dependerão muito mais do crescimento
maior desse auspicioso movimento [do voluntariado]
do que das boas intenções dos próximos governos”.

Por tudo isso vim à tribuna, no dia de hoje. Sinto
ser nosso dever registrar, aplaudir e estimular iniciati-
vas como as que caracterizam o voluntariado. Os bra-
sileiros estão compreendendo, a cada dia com redo-
brado vigor, determinadas verdades acerca do volun-
tariado, quais sejam: todos podem dele participar; é
via de mão dupla, na qual quem doa, recebe; traduz
uma rica e solidária relação humana; é escolha pes-
soal, ação duradoura e compromisso social, podero-
sa ferramenta de integração social.

Amplia-se, dia após dia, essa gigantesca rede
de solidariedade por todo o Brasil. Isso nos dá a cer-
teza de que o Brasil é infinitas vezes maior que os
seus problemas.

Que nossa gente quer construir uma Nação
mais próspera, justa e feliz.Que essa gente está dis-
posta a estender seus braços ao próximo, na certeza
de que assim fazendo estará praticando uma propos-
ta – simples e não tão difícil – revitalizadora dos mais
sagrados valores humanos.

Este é o Brasil ao qual não podemos faltar!
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, sexta-feira última, parti-
cipei de uma solenidade plena de significado como



preito de gratidão a uma figura ímpar de nossa políti-
ca e que, devido ao vigor de sua mensagem demo-
crática, merece ficar registrada nos Anais do Senado
da República. Mensagem marcante como poucas ins-
critas na História e que ficará perpetuada em impo-
nente monumento, à frente da Assembléia Legislativa
de meu Estado, no Parque do Ibirapuera, em São Pa-
ulo. Mensagem produzida pela inabalável fé de um
homem na liberdade, na ética e no civismo, fé que o
levou a empreender ações concretas por mais de
sessenta anos de vida pública.

André Franco Montoro, esse o homem!

Montoro do Senado da República. Montoro da
Câmara dos Deputados, do Ministério do Trabalho,
da Assembléia Legislativa paulista, da Câmara Muni-
cipal paulistana, do Conselho da República e do Par-
lamento Latino-Americano. Montoro que governou
São Paulo e deixou sua marca pessoal no PDC,
MDB, PMDB e PSDB. André Franco Montoro, o mes-
tre de gerações de líderes que, ao falecer, em 1999,
se transformara em ícone do Estado democrático de
direito.

Dia 11 do corrente, presenciei o Exmº Governa-
dor Geraldo Alckmin inaugurar o monumento “À Cul-
tura Democrática em São Paulo”, com oito metros de
altura, sete metros de largura na base e seis placas
de bronze ao redor da coluna central, em que se des-
taca a estátua de Franco Montoro, também em bron-
ze. A seu lado, estavam Dona Ruth Cardoso, repre-
sentando o Presidente da República, e a família do
homenageado, tendo à frente a viúva, Srª Luci Monto-
ro, e os filhos André Franco Montoro Filho e Ricardo
Montoro. Ali também se encontravam, entre outras
autoridades, como os Exmºs Ministros Paulo Renato
de Souza, da Educação, e José Gregori, da Justiça,
os ilustres Deputados Estaduais Walter Feldman,
Presidente da Assembléia Legislativa, e Vanderlei
Macris, idealizador da homenagem, tornada possível
graças a doações obtidas no setor privado pela ONG
que preside – a Associação de Cultura Democrática
Paulista –, após projeto aprovado pelo Ministério da
Cultura com os benefícios previstos na Lei Rouanet.
A obra pertence agora ao Legislativo paulista.

Ao abrir a cerimônia, o Deputado Vanderlei Ma-
cris destacou a relação entre o nome dado ao monu-
mento e a figura do ex-Governador. “”Omonumento é,
na verdade, à democracia e às idéias de Montoro”,
disse. Com isso concordou o ex-Secretário do home-
nageado, Chopin Tavares de Lima, que entregou um
pôster da obra a Dª Luci e emocionou a multidão, ao
evocar atitudes marcantes de Montoro, principalmen-
te em favor dos ideais da integração dos países lati-
nos, movimento em que exerceu papel fundamental a
partir da década de 50.

O Governador Geraldo Alckmin salientou em
seu discurso que os pensamentos do homenageado,
ali impressos em bronze, “sempre irão ecoar para
alertar e denunciar as ditaduras, as discriminações,
os preconceitos e, principalmente, para anunciar a
construção de uma sociedade mais justa e fraterna.”
Afirmou que Franco Montoro foi um “homem sempre
à frente do seu tempo, absolutamente coerente entre
aquilo que pensava, falava e a forma como agia.” E
lembrou a opinião do Governador Mário Covas: ”Mon-
toro não conjugava o verbo no passado, não conjuga-
va no pretérito nem mais que perfeito nem imperfeito,
ele conjugava o presente com o amanhã, um homem
de fé, de esperança, otimista, sempre trabalhando
pelas causas que acreditava.“

André Franco Montoro Filho, Secretário de Esta-
do da Economia e Planejamento de São Paulo, agra-
deceu em nome da família e repetiu uma frase do pai
por considerá-la bastante atual: “Seria importante que
a política não fosse uma cosa nostra, mas que se
transformasse numa res publica, em uma república.”

Drª Ruth Cardoso leu o texto enviado pelo espo-
so, lembrando mais de duas décadas de convivência
e defesa de ideais comuns, como o parlamentarismo.
“Procuro inspirar-me nele para bem cumprir as res-
ponsabilidades que me cabem como Presidente da
República”, disse. Dª Ruth ressaltou que Franco Mon-
toro “compreendia os direitos sociais, não como uma
benesse do Estado, como rezava a tradição varguis-
ta, mas como um resultado da participação política,
como um degrau a mais na expansão da cidadania.”

Por sua vez, o Deputado Walter Feldman apon-
tou “uma das extraordinárias características de Mon-
toro: ele compreendeu o papel e a condição da mu-
lher.” “Foi ele que pensou, idealizou e colocou na prá-
tica políticas públicas para que a mulher tivesse, de
maneira conseqüente, o seu papel na sociedade bra-
sileira.” Disse ainda da falta que faz o homenageado
para moldar a realidade de acordo com seus sonhos,
pois “nós sabemos que, se a razão é que faz o ho-
mem, é exatamente o sentimento que o conduz para
a prática de seus sonhos e ideais.” Um dos últimos te-
mas com que se preocupara Montoro – lembrou o
parlamentar – era a água. “Ele não tinha razão”? inda-
gou, acentuando a capacidade do ex-Governador “de
idealizar e construir a realidade a partir da ação coleti-
va.” Finalmente, revelou que, por decisão da Mesa da
Assembléia, será erguido um parlatório no local:
“Montoro vai gostar de ouvir a opinião da sociedade.”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em no-
vembro de 1995, tive a honra de, ao lado do insigne
ex-Governador, proferir palestra no Curso Intensivo
de Correspondentes de Guerra Aqui Mesmo, promo-
vido e organizado pela Oboré Projetos Especiais, em
conjunto com a Associação Brasileira de Imprensa –
ABI, em São Paulo. O tema a mim atribuído era Segu-



rança/Violência, que, já à época, constituía uma das
preocupações centrais da população brasileira. Ao
inesquecível Prof. Franco Montoro coube discorrer
sobre o que, à época, mais o afligia: a disponibilidade
de água e suas implicações no futuro da humanidade.
Embeveci-me com as colocações e o entusiasmo que
demonstrava na defesa de suas teses diante de jor-
nalistas principiantes, capazes, porém, de multiplicar
o alcance do alerta. Aos 79 anos de idade, comporta-
va-se como jovem idealista, lúcido, aguerrido e apto a
agitar uma platéia pontilhada de intelectuais e traba-
lhadores da imprensa, a ponto de distribuir dezenas
de folhetos, como se panfletos fossem, sobre suas
idéias de como aproveitar os recursos hídricos sem
os esgotar, sem ameaçar a vida sobre a Terra e sem
os utilizar como meio de opressão. Aparentemente,
um sonhador falando a sonhadores, mas que os fatos
viriam mostrar como possuidor de plena consciência
da realidade e de senso de oportunidade para se evi-
tar uma tragédia.

Também nessa ocasião, Franco Montoro confi-
denciou-me ter adotado, desde os primeiros tempos
na política, uma linha de conduta da qual não se arre-
dava, pois lhe permitia, por meio de pura persuasão,
obter todo o apoio de que necessitasse. Sintetizou-a:
nunca defender uma idéia, utilizando frases negati-
vas, o ”não“. Se precisasse dizer a alguém que não
deveria adotar determinada atitude em benefício de
um ideal ou na busca de um objetivo, evitaria di-
zer-lhe ”não devemos fazer tal coisa“. Utilizaria, isto
sim, alguma frase afirmativa que pudesse expressar
a mesma idéia e levar ao mesmo resultado. Tinha,
por isso, permanente preocupação em banir o ”não“
de seus discursos, palestras ou conferências, de ma-
neira a transformá-los em manifestações o mais afir-
mativo possível.

Tal confidência valeu-me por uma autêntica
aula. Além do mais, mostrou-me o quanto de coerên-
cia existia entre o pensamento e as ações desse in-
conteste líder. Uma coerência que o levou, pouco
tempo depois, a assestar baterias contra os doloro-
sos resultados que se pode esperar de uma globali-
zação selvagem. Quando faleceu, Franco Montoro ia
embarcar para o México, onde defenderia, no Foro
América Latina/Europa para um Desenvolvimento
Social Sustentável, a restrição aos fluxos de capitais
especulativos. Redigira um discurso que acabou sen-
do lido pelo Deputado Fernando Gasparian, durante
aquele congresso. Entre outras coisas, disse:

A gravidade e extensão da atual crise é o maior
desafio ao dogma do mercado livre. E vem confirmar
a advertência sempre atual de Lacordaire: ‘Entre o
forte e o fraco, a liberdade oprime; é a lei que salva.”

E mais:
E a crise atual, como terminará? Com a obe-

diência cega às leis do mercado? Com o surgimento

de uma convulsão social generalizada? Ou com o es-
tabelecimento de normas disciplinadoras das rela-
ções econômicas internacionais? Para superar a lei
das selvas e a opressão dos mais fortes, a humanida-
de vem criando através da história normas jurídicas
de civilização e respeito à dignidade das pessoas. A
luta pelo direito é a própria história da civilização.
Hoje essa luta se estende, principalmente, ao plano
das relações internacionais.

O texto de Montoro finalizava, dizendo:
Talvez em nenhuma época como hoje, a luta

pelo direito tenha se identificado tanto com a própria
defesa da civilização e do desenvolvimento humano.
É dever de todos zelar para que a globalização – su-
perando os riscos da exclusão e da violência – esteja
a serviço da paz e da solidariedade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por tudo
isto – apenas uma diminuta fração do universo de ide-
ais contidos em sua personalidade -, André Franco
Montoro merecia a homenagem materializada às por-
tas da Assembléia Legislativa de meu Estado. E, tam-
bém por isto, preocupei-me em trazer ao Plenário do
Senado da República a notícia de que, agora também
perpetuados em bronze, os ensinamentos de André
Franco Montoro jamais serão postergados.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o dever ou o
problema da educação dos filhos tem preocupado os
pais de todos os tempos. Pais, professores e gover-
nos, pois educar crianças e jovens é condição impres-
cindível para a grandeza e a projeção das nações do
futuro. Um país, uma nação se faz, se constrói, progri-
de, cresce, se projeta em termos de mensagem ética,
moral e democrática à medida que melhora a educa-
ção do seu povo.

Não temo afirmar, no entanto, que educar hoje se
tornou uma questão muito mais complexa do que há al-
guns anos. O mundo evoluiu, tornou-se pequeno. As in-
formações são instantâneas, diversificadas e múltiplas.
As visões sobre o mundo igualmente múltiplas e con-
trastantes. Na esteira dessas visões, as pedagogias de-
fendem e divulgam diferentes posicionamentos e meto-
dologias no campo do ensino e da educação.

O controle social, possível em sociedades mais
antigas, hoje é nulo diante do dinamismo do desen-
volvimento, do intercâmbio de meios e de objetos
consumo e em face da liberdade de opção.

Pais e professores vêem-se freqüentemente di-
ante de numerosas opções, sem condições de saber
qual é o melhor caminho ou qual a melhor orientação
a dar aos filhos. Castigar, proibir, esconder, nada dis-
so tem efeito construtivo. Deixar que os acontecimen-
tos trafeguem sem preocupação e ao sabor dos inte-
resses também não é a solução.



É constrangedora hoje, por exemplo, a questão
das drogas. A droga está em toda parte: na rua, em
diversos ambientes, na porta da casa, nos portões
das escolas. Não constitui mais fato inolvidável a des-
coberta de que um filho passou a consumir drogas,
iniciado por colegas e amigos.

Na verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, não há soluções únicas, não há métodos univer-
sais, não há comandos seguros. Não há proibição efi-
ciente, nem possibilidade de controle infalível. O ca-
minho para educar hoje é o diálogo dentro de casa e
na escola, é a informação correta e aberta, é o cari-
nho, a troca de experiências, a abordagem sem mora-
lismo das conseqüências possíveis decorrentes das
opções assumidas. É a presença qualitativa mais do
que quantitativa de pais e responsáveis, numa cons-
tante interação projetiva da vida.

Faço essas considerações para lembrar a ação
de várias entidades que se ocupam da ajuda às famí-
lias no campo educacional. Refiro-me, em especial,
neste momento, à Escola de Pais, entidade fundada
em São Paulo em 1963, com o objetivo de congregar
pais e especialistas em educação para debater o pro-
blema da educação dos filhos a partir da experiência
vivida e dos resultados de pesquisas feitas.

A Escola de Pais, seção de Brasília, nos dias 18
e 19 deste mês, realizará um seminário internacional
onde será discutido o tema ”Educar nossos filhos para
vencer os desafios da vida“. Assuntos de real atualida-
de serão aprofundados durante esses dois dias como,
por exemplo, ”O jovem – perspectivas de trabalho no
mercado globalizado“, a ”Saúde mental da família e da
sociedade“, e ”A liberdade e os novos tempos“.

Este o caminho adequado no momento para
pais e educadores, diante da inexistência de pedago-
gias certeiras: presença, assunção, permanente es-
tudo e troca de experiências para educar crianças e
adolescentes para o futuro.

A diversificação e o avanço da tecnologia e dos
meios de comunicação não permitem a omissão no
campo educacional. O lugar não ocupado pelos res-
ponsáveis, pais e professores, será preenchido pelas
informações de toda ordem, disponíveis em qualquer
sociedade, mesmo a mais pobre. Merecem apoio e
incentivo os promotores desses eventos, pois, além
de proporcionarem oportunidade de aprofundamento
da problemática educacional, materializam para as
famílias e as escolas ações concretas voltadas para o
preparo dos cidadãos de amanhã.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o BNDES –
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social não
é um banco igual aos bancos comerciais que conhe-
cemos!

É importante conhecer o art. 3º do seu estatuto,
que tem o seguinte teor: O BNDES é o principal instru-
mento de execução da política de investimento do Go-
verno Federal e tem por objetivo primordial apoiar pro-
gramas, projetos, obras e serviços que se relacionem
com o desenvolvimento econômico e social do País.

Essa instituição já estará completando, no próxi-
mo ano, meio século de existência e de bons serviços
prestados à Nação, pois teve origem na Lei nº 1.628,
de 20 de junho de 1952, que estabeleceu, em seu art.
8º: ...é criado, sob a jurisdição do Ministério da Fazen-
da, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi-
co, que também atuará, como agente do Governo, nas
operações financeiras que se referirem ao reaparelha-
mento e ao fomento da economia nacional.

Em 25 de maio de 1982, o Decreto-Lei nº 1.940
alterou a denominação do banco, com a inclusão do
termo Social, e determinou que o Fundo de Investi-
mento Social – Finsocial, criado pelo mesmo decre-
to-lei, seria administrado pelo BNDES.

No ano 2000, o BNDES teve uma atuação que
não sei mais se poderia ser chamada surpreendente,
tal é a evolução sempre crescente que apresenta. Ba-
teu vários de seus próprios recordes, com um desem-
bolso, incluindo aí suas subsidiárias Finame e
BNDESPar, de quase 23 bilhões e meio de reais, su-
perando em 17% os quase 20 bilhões do ano anterior.

Conforme consta do relatório do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a
instituição realizou 105 mil operações, com um cres-
cimento de 72% em relação a 1999. Mas, como a par-
ticipação média do Banco nos investimentos das em-
presas fica em torno de 49%, na realidade, os recur-
sos desembolsados alavancaram investimentos que
se situam em torno de 47 bilhões de reais, possibili-
tando a criação ou manutenção de cerca de três mi-
lhões e novecentos mil empregos (considerando-se
os empregos diretos, os indiretos e os gerados pelo
efeito renda), de acordo com levantamento baseado
no Modelo de Geração de Empregos desenvolvido
pelo próprio BNDES.

Só para o setor industrial foram destinados
aproximadamente 10 bilhões e meio de reais, com um
crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Mas
também vale a pena mencionar os 8,6 bilhões de rea-
is aplicados no setor de infra-estrutura, com cresci-
mento de 30%; 1,9 bilhão no setor agropecuário, com
crescimento de 48%; 1,6 bilhão no setor de comércio
e serviços, com crescimento de 19%; e 490 milhões
de reais nos segmentos de saúde e educação, com
crescimento de 50% no período.

Os nobres Colegas hão de convir comigo que se
trata de cifras respeitáveis, mas a importância da atu-



ação do BNDES não pára aí. A instituição já foi critica-
da no passado porque se dizia que privilegiava os
grandes empreendimentos. E agora as micro e pe-
quenas empresas também se beneficiam de seus re-
cursos, tendo sido realizadas 94 mil operações com
esse segmento, apresentando crescimento de 83%
em relação ao ano de 1999 e atingindo um volume de
recursos da ordem de mais de três bilhões de reais,
com o expressivo crescimento de 75% de recursos
em relação ao ano anterior. Os mais de 3 bilhões de
reais destinados às micro e pequenas empresas re-
presentaram 13% do total investido pelo BNDES no
ano 2000.

Com a mudança na denominação ocorrida pelo
acréscimo da letra S de Social, o BNDES vem ampli-
ando, ano a ano, seus investimentos em aplicações
sociais. De 4,4% em 1999, a previsão é de que atinja
16,7% do total de desembolsos em 2005 nesse setor,
incluindo operações de microcrédito, saúde e educa-
ção, agricultura familiar, gestão municipal e infra-es-
trutura urbana (saneamento e transporte urbano). No
ano 2000, foram realizadas 47 mil operações, que to-
talizaram mais de 1 bilhão e cem milhões de reais,
com crescimento de 22% em relação a 1999, atingin-
do 133 mil beneficiários finais.

Por outro ângulo, analisando-se as aplicações
no desenvolvimento regional, os desembolsos para
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste cresce-
ram de 17% do total em 1999 para 25% em 2000,
atingindo 5,8 bilhões de reais. Na Região Norte, as li-
berações cresceram 102% e atingiram 930 milhões
de reais; na Região Nordeste, os desembolsos cres-
ceram 68%, atingindo 2,8 bilhões de reais; e na Re-
gião Centro-Oeste, houve um crescimento de 73% e
foram aplicados 2,1 bilhões.

O BNDES também vem atuando no financia-
mento às exportações. Em 1999, os desembolsos do
BNDES-Exim totalizaram 2 bilhões e 100 milhões de
dólares. No ano 2000, foram 3 bilhões e 100 milhões
de dólares, um crescimento que se aproxima de 50%.
Esse crescimento se deu, principalmente, pelo finan-
ciamento às exportações da Embraer. Os principais
destinos foram, conforme os valores atingidos, Esta-
dos Unidos, Argentina, Equador, Bolívia e Venezuela.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para ala-
vancar mais firmemente o desenvolvimento empresa-
rial, o BNDES dispõe da empresa BNDESPar, uma
subsidiária especializada na capitalização de empre-
sas brasileiras por meio da aquisição de ações ou de-
bêntures conversíveis e cuja principal missão é o de-
senvolvimento do mercado de capitais. É importante
frisar que a participação do BNDESPar nas empresas
é minoritária e transitória.

O BNDESPar atuou em 2000 principalmente in-
centivando práticas de governança corporativa nas
empresas em que detém participação acionária, mas
também deve ser destacada sua atuação no fomento
à indústria de fundos (administração de recursos de
terceiros), alavancando recursos e canalizando pou-
pança para investimentos produtivos via mercado de
capitais.

Os números atingidos foram muito expressivos.
A receita obtida com operações de desinvestimento,
entenda-se vendas de títulos da carteira, somou 4 bi-
lhões e 700 milhões de reais, e o valor de mercado da
carteira, ao final de setembro, era de 19,2 bilhões de
reais, dos quais 15,1 bilhões em ações e 4,1 bilhões
em debêntures conversíveis em ações. Quanto aos
investimentos, até o mês de setembro, haviam atingi-
do 2 bilhões e 100 milhões de reais. Os dados dispo-
níveis no Relatório do ano 2000 do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior refe-
rem-se aos últimos disponíveis à época da elabora-
ção, pelo fato de a empresa emitir balanços trimestra-
is em razão de ser uma companhia aberta.

Mas ainda há mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores!

O BNDES fez no ano passado, por meio de sua
linha de crédito denominada ”BNDES Automático“, 48
mil operações de financiamento, atingindo o valor de
1 bilhão e 800 milhões de reais. O crescimento no nú-
mero de operações, comparado ao ano de 1999, foi
de 72%, e os recursos foram repassados por meio
dos agentes financeiros, que acabam por tornar-se
parceiros de grande importância. Aliás, no ano 2000,
12 bilhões e 400 milhões de reais foram repassados
por meio dos agentes financeiros repassadores de re-
cursos do BNDES e de sua subsidiária Finame, des-
tacando-se a atuação dos Bancos: Itaú, com 1 bilhão
e 460 milhões; Bradesco, com 1 bilhão e 430 milhões;
Banco do Brasil, com 904 milhões; e Unibanco, com
869 milhões.

Vale a pena ainda ressaltar a atuação do Fina-
me, em cujo programa os financiamentos para a aqui-
sição de máquinas e equipamentos totalizaram 2 bi-
lhões e meio de reais em 16 mil operações, com um
crescimento de 53% em relação ao ano anterior. Só
no Finame Agrícola, foram desembolsados 1 bilhão e
400 milhões, em 38 mil operações e com crescimento
de 84% em relação a 1999.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é neces-
sário, por fim, que voltemos os olhos para a maior re-
volução econômica que este País já viu. Estamos fa-
lando da privatização das atividades produtivas de
que o Estado participava. Agora o Governo já pode
dedicar-se totalmente à execução das atividades pre-
cípuas do Estado, na realização do bem-estar social.



Mas todos temos certeza de que, sem a participação
do BNDES, não teríamos chegado ao ponto em que
chegamos. Só no ano 2000 as privatizações atingi-
ram 19 bilhões e 900 milhões de reais, praticamente
20 bilhões, dos quais 14 bilhões e 400 milhões no âm-
bito do Programa Nacional de Desestatização. O des-
taque do ano foi a oferta global de ações da Petro-
bras, que atingiu o valor final de 4 bilhões de dólares,
a terceira maior operação de mercado de capitais já
realizada por um país em desenvolvimento no merca-
do mundial. No País, foi realizada, em agosto de
2000, a Oferta Pública Global de ações da Petrobras,
a maior já realizada no País e na América Latina, no
valor de 2 bilhões e 9 milhões de reais. O destaque
fica para a estratégia de pulverização adotada com a
utilização do FGTS, que permitiu a quase 340 mil tra-
balhadores a aquisição de ações no valor de mais de
1 bilhão e 600 milhões de reais, com um investimento
médio de pouco mais de 5 mil reais.

Com este pronunciamento, nobres Colegas, en-
cerro uma seqüência que elaborei sobre o Relatório
do ano 2000 produzido pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, da Indústria e do Comércio Exterior e creio
que ficou demonstrada à exaustão a importância des-
se órgão para o desenvolvimento do País, possibili-
tando uma vida melhor para seus cidadãos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 2000

Primeira sessão de discussão, em segundo tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de
2000, tendo como 1º signatário o Senador Nabor Jú-
nior, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Fede-
ral (dispõe sobre a renúncia aos respectivos manda-
tos para concorrência a cargos eletivos de Presidente
da República, Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos), tendo

Parecer favorável sob nº 148, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Iris Rezende, com votos contrários dos Se-
nadores Lúcio Alcântara e Roberto Freire.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 37, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Mo-
reira Mendes, que dispõe sobre a regularização da si-
tuação dos integrantes da carreira policial militar do
ex-Território Federal de Rondônia, tendo

Parecer favorável, sob nº 242, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romeu Tuma.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 63, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 2000 (nº 1.180/95, na Casa de ori-
gem), que dispõe sobre a inserção, nas fitas de vídeo
gravadas que especifica, destinadas a venda ou alu-
guel no País, da seguinte mensagem: “Faça sexo se-
guro. Use camisinha”, tendo

Parecer favorável, sob nº 191, de 2001, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Gil-
vam Borges.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa de
origem), que denomina “Palácio Desembargador Ri-
vando Bezerra Cavalcanti” edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, tendo

Parecer favorável, sob nº 156, de 2001, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Ney Suassuna.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 9, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 9, de 2001 (nº 57/99, na Casa de origem),
que denomina ”Aeroporto de Uberlândia – Tenente
Coronel Aviador César Bombanato“ o aeroporto da ci-
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 229, de 2001, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Gerson Camata.



– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 62, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 62, de 1997 (nº 368/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo relati-
vo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Francesa, em Pa-
ris, em 28 de maio de 1996, tendo

Pareceres sob nºs 562, de 1997 e 162, de 2001,
da Comissão Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Casildo Maldaner; 1º pronuncia-
mento (sobre o Projeto): favorável; 2º pronunciamen-
to (em reexame, nos termos do Requerimento nº
1.104, de 1997): reiterando seu parecer anterior.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 143, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 143, de 2000 (nº 324/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora de Penápolis Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 11, de 2001, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Bello Parga.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 144, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 144, de 2000 (nº 325/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Sociedade Muriaé Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 12, de 2001, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 257, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 257, de 2000 (nº 530/2000, na Câma-
ra dos Deputados), que aprova o Ato que outorga
concessão à DMD Associados Assessoria e Propa-
ganda Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-

nora em ondas médias na cidade de Peixoto de Aze-
vedo, Estado de Mato Grosso, tendo

Parecer favorável, sob nº 319, de 2001, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinhei-
ro, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy
e Geraldo Cândido.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 223, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
223, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan-
do a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado
nº 35, de 2001, com o Projeto de Lei da Câmara nº 44,
de 2000, por regularem a mesma matéria.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 224, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
224, de 2001, do Senador Lauro Campos, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2001, com o Projeto de Lei da Câmara nº 44,
de 2000, por regularem a mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.)

–––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JADER BARBALHO

Quarta-feira
16-5-2001

11 horas – Ministro Marco Aurélio Mello, Vice-Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal

12 horas – Reunião da Mesa Diretora

SENADO FEDERAL
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 13ª Reunião do Conselho, a
realizar-se no dia 23 de maio de 2001, quarta-feira, às
10h, na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo Coelho, destina-
da à apreciação do Relatório sobre a Denúncia nº 1, de
2001.

Brasília, 16 de maio de 2001. – Senador Rámez
Tehet, Presidente.



SENADO FEDERAL

Ata da 54ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 17 de maio de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Car los Wil son
das Sras. Ma ria do Car mo Alves e Emí lia Fer nan des, dos Srs. Ca sil do Mal da ner

Mo re i ra Men des, Ge ral do Cân di do e da Sra. He lo í sa He le na

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – 
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa -
lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo -
í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la
– Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin -
to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or
– Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva
– Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros
– Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do
– Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – 
Wel ling ton Ro ber to.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – A
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 124, DE 2001
(Nº 422/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e
nos arts, 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi -
ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer do Se nhor SÉRGIO
AUGUSTO DE ABREU E LIMA FLORÊNCIO
SOBRINHO, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de 
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Equa dor.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Sér gio Au gus to de
Abreu e Lima Flo rên cio So bri nho, que me in du zi ram a 
es co lhê-lo par o de sem pe nho des sa ele va da fun ção,
cons tam da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de maio de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09707



09708 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09709



09710 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09711



09712 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09713



09714 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09715



09716 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09717

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal)



PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 128, DE 2001

(Nº 617/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de
Di a man ti na – AMPODI, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 40, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Di -
a man ti na – AMPODI, a exe cu tar, por três anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 369, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 40, de
17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção
dos Mo vi men tos Po pu la res de Di a man ti na –
AMPODI, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, na ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Bra sí lia, 15 de mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 39/2000-MC

Bra sí lia, 2 de mar ço de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

 Submeto à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 40, de 17 de fe ve re i ro de 2000,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po -
pu la res de Di a man ti na – AMPODI, a exe cu tar o ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Di a man -
ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000874/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 40, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000874/98, re sol -
ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo vi men tos
Po pu la res de Di a man ti na – AMPODI, com sede na
Rua Ge ral do Mo a cir Co e lho, nº 126, ap. 303 – Ba ir ro
Ser ra no, na ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas
Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 18º14’24"S e lon -
gi tu de em 43°36’38"W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.. 

Pi men ta da Ve i ga.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC nº 62/2000
REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53710.000874/98
ORIGEM: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is
INTERESSADA: Asso ci a ção dos Mo vi men tos

Po pu la res de Di a man ti na – AMPODI
EMENTA: Pe di do de au to ri za ção para
exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da -
des in te res sa das pu bli ca do no DOU de 18-3-99.
Inscri ção de ape nas uma en ti da de. Aten di das as exi -
gên ci as es ta be le ci das pela le gis la ção per ti nen te.

CONCLUSÃO: Pela ou tor ga de au to ri za ção à
re que ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Di -
a man ti na – AMPODI (Rá dio Ci da de), as so ci a ção ci -
vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Ge ral do Mo a -
cir Co e lho, nº 126, ap. 303 – Ba ir ro Ser ra no, na ci da de 
de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is, me di an te re -
que ri men to pro to co la do sob o nº 53710.000874/98,
ma ni fes tou in te res se em exe cu tar o Ser vi ço de Ra di -
o di fu são Co mu ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo
de raio igual a 1 (um) km, com cen tro lo ca li za do no
en de re ço de sua sede so ci al, de co or de na das ge o -
grá fi cas 18E14’24"S de la ti tu de e 43E36’38"W de lon -
gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la -
ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, 
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci -
al da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do
pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou
as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do ser vi -
ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca dos, a
ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45 (qua ren ta
e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.

3. No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape nas
a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do a
sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615,

de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple -
men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6
de agos to de 1998, con for me a se guir:

• Esta tu to So ci al, ata de cons ti tu i ção da en ti da -
de e ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re gis -
tra dos (doc. de fls. 64, 67 e 81);

• com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 8 a 10 e 43 a 45);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o ser vi ço (doc. de fls. 11 a 13 e
42);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de apo -
io, for mu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da co -
mu ni da de (doc. de fls. 14 a 18);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de – “Rá dio Ci da de” (doc. de fls. 21);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te le -
gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fls. 22);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga
para a exe cu ção de qual quer dos ser vi ços men ci o na -
dos (doc. de fls. 19);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção do sis te -
ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no 
item 14.2.7.1 ou 14.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de
fls. 20);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 52);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 53); 

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en -
chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta -
la ção e ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de 
fls. 46);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 47 e 48);
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• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em aten -
di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor ma nº
2/98 (doc. de fls. 49 e 50);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca
– ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 51
e 54).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Cu mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o ser -
vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da de
be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção
da co mu ni da de es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o con -
ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

7. As emis so ras do ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre -
fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí ti -
co-ideológico-partidárias e con di ção so ci al nas re la -
ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que,
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
..................................................... .........
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,

que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
de ter mi na:

“Art. 6º Com pe te ao po der con ce den te
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção 
para ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re gu la do -
ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi -
ço.”

10. Com ple men tan do, o re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

.................................................... ..........
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar."

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
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pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, da Co mar ca de Di a -
man ti na, em 10 de de zem bro de 1997, no Li vro “A – 8" 
de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem
1415, às fls. 172v./174, cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla -
ra dos no art. 1º do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta 
si mi li tu de com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art.
3º da lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:
Pre si den te: Tar ci zo Ve ni no Ri be i ro
Vi ce-Presidente: Lin coln Ja co bi no Ba tis ta
1º Te sou re i ro: Ro gé rio Adri a no da Cruz
2º Te sou re i ro: Már cio Ge ral do Ri be i ro
1º Se cre tá rio: Zul mi ro João Bar ro so
2º Se cre tá rio: Au gus to Eu lá lio Di niz

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 
aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2000. – Má rio Cé sar
De gra zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Co or de na -
dor-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2000. – Ma ria da Gló -
ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co. 

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2000. – Jú lio Gold -
szajd Han der borck Rego, Co or de na dor-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções, Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 129, DE 2001

(Nº 629/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res do Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San to Antão, Esta do
de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 85, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do
Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to Antão, Esta do
de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 589, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas , acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 85, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção Cul -
tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Cen tro da Vi tó -
ria de San to Antão a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 55/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 85, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra -
do res do Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a exe cu tar
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o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Vi tó ria de San to Antão, Esta do de Per nam bu co.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000651/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 85, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000651/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu -
ni tá ria dos Mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de San to
Antão, com sede na Rua Ba rão da Esca da nº 112,
Ma triz Vi tó ria de San to Antão, na ci da de de Vi tó ria de
San to Antão, Esta do de Per nam bu co, a exe cu tar pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 08°06’52"S e lon gi tu de em
35°17’22"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DO CENTRO DA VITÓRIA

 DE SANTO ANTÃO

CAPÍTULO I
Da de no mi na ção, sede, du ra ção

fins e prin cí pi os

Art. 1º A Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos
mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de San to Antão, da qui
por di an te re fe ri da ape nas como ASSOCIAÇÃO, é uma
en ti da de ju rí di ca de di re i to pri va do, com fi na li da de cul tu -
ral e edu ca ti va, sem fins lu cra ti vos ou co mer ci a is, cujo
re gis tro se pro ces sa rá no Car tó rio de Re gis tro de Pes -
so as Ju rí di cas.

Art. 2º A Asso ci a ção tem sede e foro na ci da de de
Vi tó ria de San to Antão, Esta do de Per nam bu co, à rua
Ba rão de Esca da, 12, ma triz (Cen tro), po den do cri ar es -
cri tó ri os e re pre sen ta ções em qua is quer par tes do ter ri -
tó rio na ci o nal.

Art. 3º O pra zo de du ra ção da Asso ci a ção é in de -
ter mi na do.

Art. 4º A Asso ci a ção é re gi da por este es ta tu to e
pela le gis la ção vi gen te, no que lhe for apli cá vel.

CAPÍTULO II
Dos Asso ci a dos

Art. 6º A Asso ci a ção terá as se guin tes ca te go ri as
de as so ci a dos:

a) Fun da do res pro pri e tá ri os – se rão to dos aque -
les que as si na rem a ata de cons ti tu i ção e se com pro -
me te rem a in te gra li zar a sua par ti ci pa ção no va lor e no
pra zo es ti pu la dos pela di re to ria;

b) Be ne mé ri tos – se rão aque les a quem a Assem -
bléia Ge ral con fe rir essa dis tin ção, es pon ta ne a men te,
ou por pro pos ta unâ ni me da Di re to ria, em vir tu de dos
re le van tes ser vi ços pres ta dos à en ti da de;

c) Par ti ci pan tes – são par ti ci pan tes as pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas que ve nham a fi li ar-se à Asso ci a ção,
após a sua cons ti tu i ção e re gu la ri za ção, e que ve nham
a con tri bu ir de modo re le van te para o de sen vol vi men to
e a re a li za ção dos fins da Asso ci a ção, in clu si ve apo i an -
do-a em ter mos ma te ri a is e/ou fi nan ce i ros de for ma
con tí nua, e que se rão apre sen ta dos pela Di re to ria para
a apro va ção pela Assem bléia Ge ral.

CAPÍTULO III
Do Pa tri mô nio

Art. 7º O pa tri mô nio da Asso ci a ção será cons ti tu í -
do:

a) pe las do a ções, au xí li os e sub ven ções que ve -
nham a ser efe tu a dos ou con ce di dos pela União,
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Esta do ou mu ni cí pi os e qua is quer ou tras pes so as ju -
rí di cas, en ti da des pú bli cas ou par ti cu la res do País ou
do ex te ri or;

b) pe los bens de di re i to que fo rem do a dos por
ou tras pes so as fí si cas, ju rí di cas, en ti da des pú bli cas
que de se ja rem co la bo rar com a Asso ci a ção, para
atin gir os seus ob je ti vos;

c) pe los bens mó ve is ou imó ve is que ve nham a
ser ad qui ri dos com do a ção, com pra, ces são, le ga dos
ou qual quer ou tro modo;

d) pe las ren das e ju ros de de pó si tos ban cá ri os e 
apli ca ções fi nan ce i ras;

e) pe las ren das re sul tan tes de suas ati vi da des
em ra di o di fu são de edi ções, di re i tos au to ra is e pela
pres ta ção de ser vi ços ou for ne ci men tos de bens;

f) pe los sal dos de exer cí ci os an te ri o res trans fe -
ri dos para con ta pa tri mo ni al;

g) pe las con tri bu i ções que vi e rem a ser fe i tas
pe los as so ci a dos fun da do res, be ne mé ri tos e par ti ci -
pan tes.

Art. 8º Os bens de pro pri e da de da Asso ci a ção
se rão uti li za dos e apli ca dos ex clu si va men te para a
con se cu ção do seus ob je ti vos, não po den do ser ali e -
na dos ou gra va dos do qua is quer ônus, sem apro va -
ção da Assem bléia Ge ral, na for ma que dis pu ser este
es ta tu to.

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos dos Asso ci a dos

Art. 9º Aos só ci os as sis te o di re i to de:
a) vo tar o ser vo ta do;
b) re pre sen tar por es cri to a Di re to ria da Asso ci -

a ção, so bre qual quer as sun to de in te res se da Asso ci -
a ção, po den do re cor rer à pró xi ma Assem bléia Ge ral
caso a Di re to ria não de ci da so bre o ci ta do as sun to no
pe río do an te ri or à sua re a li za ção.

Ca pí tu lo V
Dos De ve res dos Só ci os

Art. 10. São de ve res dos só ci os:
a) co o pe rar para a in te gral re a li za ção dos ob je ti -

vos da Asso ci a ção;
b) cum prir as dis po si ções es ta tu tá ri as, re gi men -

ta is e re so lu ções da di re to ria;
c) sa tis fa zer, na for ma e tem po de vi dos, to dos

os com pro mis sos para com a Asso ci a ção.

CAPÍTULO VI
Dos Órgãos da Asso ci a ção

Art. 11. São ór gãos da Asso ci a ção:

a) Assem bléia Ge ral;
b) Di re to ria;
c) Con se lho de Pro gra ma ção.
Art. 12. A Assem bléia Ge ral é o ór gão so be ra no

da Asso ci a ção e será cons ti tu í da pe los fun da do res
pro pri e tá ri os e be ne mé ri tos, em ple no gozo de seus
di re i tos so ci a is.

Art. 13. A Assem bléia Ge ral re u nir-se-á or di na ri -
a men te uma vez por ano, no mês de ja ne i ro, em lu gar, 
dia e hora de ter mi na dos pela Di re to ria, e ex tra or di na -
ri a men te sem pre que con vo ca da pelo Pre si den te ou
so li ci ta da por um mí ni mo de dois ter ços dos só ci os.

Art. 14. O quo rum para de li be ra ção da Assem -
bléia Ge ral, em pri me i ra con vo ca ção, será de me ta de
mais um dos só ci os.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do atin gi do o quo rum
mí ni mo es ta be le ci do nes te ar ti go, a Assem bléia Ge -
ral se re u ni rá trin ta mi nu tos após a hora mar ca da com 
qual quer nú me ro de só ci os pre sen tes.

Art. 15. A Assem bléia Ge ral será con vo ca da com
10 (dez) dias de an te ce dên cia, me di an te cor res pon -
dên cia com AR  ou com cor res pon dên cia pro to co la da.

Art. 16. As re u niões da Assem bléia Ge ral se rão
pre si di das pelo só cio mais ve lho e a ele ca be rá es co -
lher o só cio para se cre ta ri ar a re u nião.

Art. 17. Com pe te pri va ti va men te à Assem bléia
Ge ral:

a) De li be rar por ma i o ria de vo tos dos pre sen tes
so bre a ali e na ção de bens imó ve is e equi pa men tos
ou a cons ti tu i ção de ônus so bre os mes mos;

b) de li be rar so bre a re for ma do pre sen te es ta tu -
to;

c) ma ni fes tar-se so bre a ori en ta ção ge ral da as -
so ci a ção, so bre re la tó ri os, pro gra mas de ação e qual -
quer ato da as so ci a ção;

d) opi nar e de ci dir so bre as sun tos que lhe se jam 
re pre sen ta dos pela di re to ria e que se jam do in te res se 
da Asso ci a ção;

e) de ci dir so bre a ex tin ção da so ci e da de;
f) au to ri zar a di re to ria a fir mar con tra tos ou con -

vê ni os com Go ver nos, en ti da des pú bli cas ou pri va -
das, na ci o na is ou es tran ge i ras;

g) de li be rar so bre as li mi ta ções de des pe sas, fi -
xa ção de sa lá ri os e con ces são de gra ti fi ca ções;

h) ele ger a Di re to ria;
i) dar pos se aos mem bros do Con se lho de Pro -

gra ma ção;
j) de ci dir so bre re cur sos de só ci os não so lu ci o -

na dos pela di re to ria nos itens do ar ti go 9º le tra b.
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CAPÍTULO VII
Da Di re to ria

Art. 18. A Di re to ria, ór gão exe cu ti vo da ad mi nis -
tra ção da Asso ci a ção, será as sim cons ti tu í da:

a) Pre si den te, na pes soa do Sr. Denilson José
de Melo;

b) Di re tor Admi nis tra ti vo, na pes soa do Sr.
Cristiano de Melo Vasconcelos;

e)Di re tor Fi nan ce i ro, na pes soa da Srª Sandra
Maria da Silva;

d) Di re tor de Ope ra ções, na pes soa do Sr.
Roberto Alves de Paiva;

e) Di re to ra de Even tos, na pes soa da Srª Maria
Aparecida P. C. da Silva;

O Di re tor de Pa tri mô nio, na pes soa da Sra. Ade -
li na Pereira Gomes;

g) Di re tor Téc ni co, na pes soa do Sra. Severina
Maria da Conceição;

Art. 19. Além das atri bu i ções que lhe são con fe -
ri das nes te es ta tu to, com pe te à Di re to ria:

a) ad mi tir e dis pen sar fun ci o ná ri os;
b) exer cer a ad mi nis tra ção da Asso ci a ção;
c) res pon sa bi li zar-se pelo pa tri mô nio da Asso ci -

a ção;
d) ela bo rar pro je tos e pro gra mas com vis tas a

cum prir as me tas fi xa das pela Assem bléia Ge ral.
1º Com pe te ao Pre si den te:
a) Re pre sen tar a Asso ci a ção em ju í zo ou fora

dele;
b) as si nar con tra tos e con vê ni os, che ques e de -

ma is do cu men tos, sem pre em con jun to com o Di re tor
da área es pe cí fi ca;

c) con vo car e pre si dir con se lho de pro gra ma -
ção.

2º Ca be rá ao Di re tor Admi nis tra ti vo cu i dar da
ad mi nis tra ção do pes so al e dos bens ad mi nis tra ti vos.

3º Ca be rá ao Di re tor de Fi nan ce i ro cu i dar da
área eco nô mi ca e fi nan ce i ra da Asso ci a ção.

4º Ca be rá ao Di re tor de Ope ra ções co or de nar a
uti li za ção dos equi pa men tos li ga dos à Asso ci a ção e
de sua me lhor ope ra ci o na li za ção.

5º Ca be rá a Di re to ria de Even tos pro mo ver e co -
or de nar a pro gra ma ção de Even tos da Asso ci a ção.

6º Ca be rá ao Di re tor de Pa tri mô nio cu i dar dos
ma te ri a is gra va dos como da Asso ci a ção.

7º Ca be rá ao Di re tor Téc ni co es pe ci fi car e co or -
de nar a ma nu ten ção dos equi pa men tos da Asso ci a -
ção.

CAPÍTULO VIII
Do Con se lho de Pro gra ma cão

Art. 20. Ca be rá ao Con se lho de Pro gra ma ção:
a) exa mi nar, ava li ar, apro var ou re pro var a pro -

gra ma ção ela bo ra da pela Di re to ria vi san do pri o ri ta ri -
a men te a pre ser va ção dos me i os, cos tu mes e cul tu ra
lo ca is;

b) Man ter a pro gra ma ção lo cal ve i cu la da den tro
dos li mi tes fi xa dos pela le gis la ção em vi gor;

c) Fis ca li zar o cum pri men to dos itens aci ma
pela Di re to ria e aci o nar a Assem bléia Ge ral sem pre
que dis tor ções ocor rem.

Art. 21. O Con se lho de Pro gra ma ção terá 5 (cin -
co) mem bros e será com pos to da se guin te for ma:

a) um re pre sen tan te da Ge ra do ra;
b) um re pre sen tan te da área cul tu ral do Mu ni cí -

pio;
c) um re pre sen tan te da área des por ti va do Mu -

ni cí pio;
d) um re pre sen tan te de Asso ci a ção de clas se;
e) o Pre si den te da Asso ci a ção, que pre si di rá o

con se lho.

CAPÍTULO IX
Dis po si cões Ge ra is

Art. 22.  Os atos cons ti tu ti vos da Asso ci a ção so -
men te po de rão ser al te ra dos após se rem apro va das
es sas mes mas al te ra ções pelo Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções.

Art. 23.  Os bens da Asso ci a ção so men te po de -
rão ser uti li za dos na re a li za ção dos ob je ti vos pre vis -
tos no Esta tu to.

Art. 24. A Asso ci a ção não vi sa rá lu cro em suas
ati vi da des, e isso ocor ren do, de ve rão es ses va lo res
ser con ver ti dos no au men to do seu pa tri mô nio.

Art. 25. Os em pre ga dos da Asso ci a ção se rão
con tra ta dos no re gi me da le gis la ção tra ba lhis ta, re gi -
da pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Art. 26. No caso de ser ve ri fi ca da a im pos si bi li -
da de ou in con ve niên cia da ma nu ten ção da Asso ci a -
ção, esta será ex tin ta por ini ci a ti va da Assem bléia Ge -
ral, nos ter mos des te Esta tu to. Nes se caso, o pa tri mô -
nio da Asso ci a ção será trans fe ri do para ins ti tu i ção
con gê ne re, com sede ou atu a ção na Co mar ca ou, em 
sua fal ta, ao po der pú bli co Mu ni ci pal, que fará a sua
des ti na ção, den tro dos fins pre vis tos nes te Esta tu to.

Art. 27. Asso ci a ção só po de rá ser dis sol vi da por
de li be ra ção da Assem bléia Ge ral, com a pre sen ça de
no mí ni mo 2/3 (dois ter ços) dos só ci os.
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Art. 28. O pre sen te Esta tu to en tra rá em vi gor na
data de seu re gis tro no Car tó rio de Re gis tro das pes -
so as Ju rí di cas.

Vi tó ria, 25 de mar ço de 1999.
(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 130, DE 2001

(Nº 693/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
de Ira ce má po lis a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira -
ce má po lis, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 104, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral de Ira -
ce má po lis a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ira ce má po lis, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 611, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 104, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral de
Ira ce má po lis a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ira ce má po lis, Esta do de São
Pa u lo.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 95/MC

Bra sí lia, 14 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 104, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul -
tu ral de Ira ce má po lis a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ira ce má po lis, Esta do 
de São Pa u lo.

2. Sub me ti do o as sun to a exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
na sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001818/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 104, DE 22 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001818/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá rio Cul tu ral de Ira ce má po lis, com sede na Rua
Pa dre José de Oli ve i ra, nº 145, Ba ir ro Par que José
Mo de nez, na ci da de de Ira ce má po lis, Esta do de São
Pa u lo, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta -
res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com, o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 22°34’50"S e lon -
gi tu de em 47°31’31"W uti li zan do a fre qüên cia de
106,3 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO
CULTURAL IRACEMÁPOLIS

Aos doze (12) dias do mês de ju nho de 1998, na
sede do foro sito à rua  Pa dre José  de Oli ve i ra nº 145,
Ba ir ro: Par que José Mo de nez, nes ta ci da de de Ira ce -
má po lis de co mum acor do por to dos os pre sen tes, em
re u nião re a li za da na sede su pra, ele ger a nova Di re to -
ria. Pri me i ra men te fa lou o se nhor Di re tor Pre si den te;
Le o nar do Alen car Alves Fer re i ra, in for man do que o
mes mo iria se mu dar de Ira ce má po lis, por esse mo ti vo
não po de ria fi car mais como Di re tor Pre si den te, em se -
gui da to dos os di re to res re nun ci a ram jun ta men te com o 
Sr. Di re tor Pre si den te, e pos te ri or men te foi ele i ta a nova
Di re to ria, os ele i tos para a nova Di re to ra Exe cu ti va con -
for me se se gue:

Di re tor Pre si den te: Wil li ams Do ni zet ti Albi no de
Pa u la, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta dor da Car -
te i ra de Iden ti da de RG nº 17.208.742-9 e do CPF nº
110.113.708-83, re si den te e do mi ci li a do à rua: Car los
Za ne lat to nº 20, ba ir ro: Lá za ro Ho nó rio de Oli ve i ra, ci da -
de: Ira ce má po lis – SP.

Di re tor Vice-Pre si den te: Se bas tião Braz Si que i -
ra, bra si le i ro, ca sa do, apo sen ta do, por ta dor da Car te i ra
de Iden ti da de RG nº 7.482.092 e do CPF Nº
870.737.578-68 re si den te à rua: Ba tis ta Ber ta nha nº
122, Ba ir ro: Cen tro, ci da de: Ira ce má po lis – SP.

Di re tor 1º Se cre tá rio: De nil son Gran ço, bra si le i -
ro, ca sa do , Enge nhe i ro Me câ ni co por ta dor da car te i ra
de iden ti da de RG nº 15.615.827 e do CPF nº
078.759.748-10 re si den te e do mi ci li a do à Rua: Ralp ho
E. M. dos San tos nº 318, Ba ir ro: Jar dim João

Omet to, Ci da de: Ira ce má po lis – SP.
Di re tor 2º Se cre tá rio: Anto nio San to Stra di ot to,

bra si le i ro, ca sa do, ca be le i re i ro, por ta dor da car te i ra de
iden ti da de RG nº 14.419.543 e do CPF nº
841.627.918-72, re si den te e do mi ci li a do à Rua: Ca pi tão 
Pa u lo Si mões, nº 426, Ba ir ro: cen tro, ci da de; Ira ce má -
po lis – SP.

Di re tor 1º Te sou re i ro: Cláu dio Co sen za Fi lho,
bra si le i ro, ca sa do, con ta dor, por ta dor da car te i ra de
iden ti da de RG nº 16.512.804-5 e do CPF nº
048.490.208-36, re si den te e do mi ci lio à Rua: Pa dre Eli -
as Fa dul nº 34, Ba ir ro: Her mi nio De mar chi, Ci da de: Ira -
ce má po lis – SP.

Di re tor 2º Te sou re i ro: Anto nio Fer re i ra Fran co,
bra si le i ro, ca sa do, em pre sá rio, por ta dor da car te i ra de
iden ti da de RG nº 6.405.977 e do CPF nº
381.804.138-53 re si den te e do mi ci li a do à Rua: Gu i lher -
me Cas te la ri nº 514, Ba ir ro: Cen tro, ci da de: Ira ce má po -
lis –  SP.

Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio:
Aní sio Sal va dor Fi lho, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te,
por ta dor da car te i ra de iden ti da de RG nº 6.737.103 e do 
CPF nº 772.995.828-72, re si den te e do mi ci lio à Rua:
João Omet to nº 476, Ba ir ro: Jd. Ca ro li na Omet to Pa van,
Ci da de: Ira ce má po lis – SP.

E como mais nada hou ve à tra tar, e como nin -
guém mais qui ses se fa zer uso da pa la vra deu o Se nhor
Pre si den te à pos se a to dos os ele i tos e por en cer ra da
essa Assem bléia Extra or di ná ria da mes ma as si na ram
os pre sen tes.

Esta Assem bléia foi apro va da em 12 de ju nho de
1998 em re u nião na sede da Asso ci a ção e Mo vi men to
Co mu ni tá ria Cul tu ral Ira ce má po lis sito à Rua: Pa dre
José de Oli ve i ra nº 145, Ba ir ro: Par que José Mo de nez
nes ta ci da de de Ira ce má po lis – SP.

Esta Assem bléia fora pre si di da por Wil li ans Do ni -
zet ti Albi no de Pa u la e se cre ta ri a do por De nil son Gran -
ço.

Ilmo. Sr.  Ofi ci al do Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas
Ira ce má po lis – SP.

A Enti da de Ci vil de no mi na da ASSOCIAÇÃO E
MOVIMENTO COMUNITÁRIO CULTURAL
IRACEMÁPOLIS, com sede na rua Pa dre José de Oli -
ve i ra nº 145, Pq. José Mo de nez, nes ta ci da de de Ira ce -
má po lis – SP por seu re pre sen tan te, in fra as si na do,
vem re que rer a V. Sª o re gis tro da ATA DE ALTERAÇÃO
DO ESTATUTO SOCIAL E DA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO, para
cujo fim apre sen ta os do cu men tos ane xos, em 2 (duas)
vias de igual teor.

Nes tes ter mos,

Pede de fe ri men to

Ira ce má po lis, 25 de abril de 1999. – Wil li ans
Do ni zet ti Albi no de Pa u la, Pre si den te.

ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO
CULTURAL  IRACEMÁPOLIS

Rua: Pa dre José de Oli ve i ra nº 145, Pq. José Mo de nez
Ira ce má po lis –  São Pa u lo

Ata de Alte ra ção do Esta tu to So ci al e da Com po -
si ção do Con se lho Co mu ni tá rio da Asso ci a ção

Aos 31 (trin ta e um) dias do mês de mar ço do ano
de 1999 (um mil, no ve cen tos e no ven ta e nove ) na sede 
e foro des ta Asso ci a ção, de co mum acor do en tre to dos
os pre sen tes, em re u nião re a li za da na sede su pra para
de li be ra ção so bre al te ra ção do Esta tu to So ci al, Com po -
si ção do Con se lho Co mu ni tá rio da Asso ci a ção e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Ira ce má po lis, com a sub se -
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qüen te no me a ção de seus mem bros e a apro va ção da
pre sen te Ata sen do de li be ra do o se guin te:

1) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
I – Acres cen te-se pa rá gra fo úni co no item II, do ar -

ti go 1º, do ca pí tu lo 1, do Esta tu to vi gen te, que pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

”Pa rá gra fo úni co.  Explo rar o ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, fun da men ta da na Lei nº 9.612, de fe -
ve re i ro de 1998, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 20 de mar ço de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to
nº 2.615/98, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 3
de ju nho de 1998, ten do por fi na li da de o aten di men to
da co mu ni da de si tu a da den tro de sua área de co ber tu -
ra, com vis tas a:

a) Dar opor tu ni da de à di fu são de idéi as, ele men -
tos e cul tu ra, tra di ção e há bi tos so ci a is da co mu ni da de;

b) ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção
da co mu ni da de es ti mu lan do para o la zer, a cul tu ra, e o
con ví vio so ci al;

c) pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

d) con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

e) per mi tir a ca pa ci da de dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são, da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.“

II – Alte re-se o ar ti go 2º, do Ca pí tu lo II, do Esta tu to 
vi gen te, que pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”CAPÍTULO II
Arti go 2º  O Con se lho Co mu ni tá rio será com pos to 

por 5 (cin co) mem bros efe ti vos re pre sen tan tes de en ti -
da des da co mu ni da de lo cal, tais como as so ci a ções de
clas se, be ne mé ri tas, re li gi o sas ou de mo ra do res, des de 
que le gal men te ins ti tu í das, com o ob je ti vo de acom pa -
nhar a pro gra ma ção da emis so ra, in di ca dos pela Di re -
to ria e re fe ren da dos pela Assem bléia Ge ral. Fun ci o na rá 
com for ma ção de qua dro efe ti vo de di re ção, e re -
ger-se-á por nor ma ti za ção de fun ci o na men to in ter no
pró pria.

Pa rá gra fo 1º Ao Con se lho Co mu ni tá rio com pe ti rá
a se guin tes atri bu i ções:

I – Pri mor di al men te atu a rá jun to ao Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, acom pa nhan do a pro gra -
ma ção, vi san do aten der aos in te res ses ex clu si vos da
co mu ni da de se gun do os prin cí pi os:

a) pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti cas,
cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen vol vi men -
to ge ral da co mu ni da de;

b) pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas na co mu ni da de e da in te gra ção dos mem bros da
co mu ni da de aten di da;

c) res pe i to dos va lo res éti cos e so ci a is da pes soa
e da fa mí lia, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da
co mu ni da de aten di da;

d) não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre fe -
rên ci as se xu a is, con vic ções po li ti co-ide o ló gi co-par ti dá -
ri as e con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as;

e) é ve da do o pro se li tis mo de qual quer na tu re za
na pro gra ma ção das emis so ras de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria;

f) as pro gra ma ções opi na ti va e in for ma ti va ob ser -
va rão os prin cí pi os da plu ra li da de da opi nião e de ver -
são si mul tâ ne as em ma té ri as po lê mi cas, di vul gan do,
sem pre as di fe ren tes in ter pre ta ções re la ti vas aos fa tos
no ti ci a dos;

g) qual quer ci da dão da co mu ni da de be ne fi ci a da
terá di re i to a emi tir opi niões so bre qua is quer as sun tos
abor da dos na pro gra ma ção da emis so ra, bem como
ma ni fes tar idéi as, pro pos tas, su ges tões, re cla ma ções
ou re i vin di ca ções, de ven do ob ser var ape nas o mo men -
to ade qua do da pro gra ma ção para fazê-lo. Me di an te
pe di do en ca mi nha do à di re ção res pon sá vel pela Rá dio
Co mu ni tá ria.

II – Bus car e se le ci o nar no tí ci as das en ti da des in -
te gran tes e de seus be ne fi ci a dos que se jam de in te res -
se da co mu ni da de para a ela bo ra ção de BIC (Bo le tins
Infor ma ti vos Co mu ni tá ri os), que se rão par te in te gran te
obri ga tó ria da pro gra ma ção diá ria.

III – No ti fi ca do so bre de ci sões que en vol vem veto
por par te da Di re to ria Exe cu ti va ao ana li sar no tí ci as de
fun do ten den ci o so, no ti fi ca rá aos au to res es cri to o mo ti -
vo da re cu sa de ve i cu la ção, ten do o au tor 30 (trin ta) dias 
para ma ni fes tar sua de fe sa.

IV – Man ter um plan tão inin ter rup to para pron ta
re cep ção de pe di dos de ve i cu la ção dos mu ní ci pes da
re gião aten di da, de for ma a atu ar de ci di da men te como
por ta voz da co mu ni da de.

Pa rá gra fo 2º O Con se lho Co mu ni tá rio re u -
nir-se-á ordinariamente a cada 90 (no ven ta) dias e
ex tra or di na ri a men te a qual quer tem po, por so li ci ta -
ção de qual quer dos seus mem bros, pelo De par ta -
men to de Co mu ni ca ção, ou pela Di re to ria Exe cu ti va
da Amcci, de ven do suas re u niões e suas opi niões
cons tar de atas la vra das em li vro pró prio que de ve rá
ser as si na da por to dos os mem bros pre sen tes.

Pa rá gra fo 3º O man da to do Con se lho Co mu ni tá -
rio será de 2 (dois) anos com di re i to a re e le i ção .”
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Após ofi ci a li za ção das en ti da des en vol vi das,
fica o Con se lho Co mu ni tá rio apro va do e cons ti tu í do
pe los se guin tes Mem bros Efe ti vos:

CONSELHO COMUNITÁRIO DA AMCCI

Pre si den te Ani sio Sal va dor Fi lho
RG: 6 737 103 CPF: 772 995 828-72
Asso ci a ção Co mer ci al Indus tri al e Agrí co la de

Ira ce má po lis
Mem bros Re na to Buck
RG: 12.202.602 CPF: 851 055 978-34
Asso ci a ção dos Pas sa ri cul to res de Ira ce má po lis
Ge ral do Lu ci a no Po lo ni
RG:7.983.623 CPF: 169 439 538-34
Lar São Vi cen te de Pa u lo
Hun ber to Fran cis co Mantz
RG:9.410.438-4 CPF: 275 306 988-34
Igre ja do Evan ge lho Qu a dran gu lar
Cla u dio Co sen za Fi lio
RG:16.512.804-5 CPF: 048 490 208-36
Fun da ção Sa vé rio Izzo
Esta Assem bléia foi apro va da em 31 de mar ço

de 1999 em re u nião na sede da Asso ci a ção e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Ira ce má po lis, sito à rua
Pa dre José de Oli ve i ra nº 145, Pq. José Mo de nez,
nes ta ci da de de Ira ce má po lis SP. Esta Assem bléia
fora pre si di da por Wil li ans Do ni zet ti Albi no de Pa u la e
se cre ta ri a do por De nil son Gran ço.

Wil lians Do ni zet ti Albi no de Pa u la, Pre si den -
te; De nil son Gran ço, Se cre tá rio.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 131, DE 2001

(Nº 507/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV
Ja bo ti ca tu bas a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo -
ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº  226, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV
Ja bo ti ca tu bas a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 115, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 226, de 17 de de zem bro de 1999, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e
TV de Ja bo ti ca tu bas a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 240/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 226,de l7 de de zem bro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são e TV de Ja bo ti ca tu bas a exe cu tar o ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Ja bo ti -
ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do do que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para ande so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000876/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 226, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
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1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000876/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são e TV de Ja bo ti ca tu bas, com sede na
Rua Fe li cís si mo Ci ri lo Pin to, s/nº, na ci da de de Ja bo ti -
ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 43º44’44"S e lon gi tu de, em
08°76’98"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá ele i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 641/99

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53710.000876/98
ORIGEM: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is
INTERESSADA: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de

Ra di o di fu são e TV de Ja bo ti ca tu bas
EMENTA: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar

Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do
de Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU, de 5-11-98. Inscri ção de ape -
nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be le -
ci das pela le gis la ção per ti nen te.

CONCLUSÃO: Pela ou tor ga de au to ri za ção à
re que ren te.

I – Dos Fatos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e
TV de Ja bo ti ca tu bas (“ACORTV-JABÓ”), as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Fe li cís si mo
Ci ri lo Pin to, s/nº, na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do
de Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do
sob o nº 53710.000876/98, ma ni fes tou in te res se em
exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na

área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Mes tre Fé lix, nº 133-B, Cen -
tro – Ja bo ti ca tu bas/MG, de co or de na das ge o grá fi cas
43°44’44"S de la ti tu de e 08E76’98"W de lon gi tu de,
sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do
sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do  cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do  art. 12 do re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci -
al da União de 5 de no vem bro de 1999, avi so to man -
do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi -
dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do
Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca -
dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45
(qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi -
dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, ape nas a pe ti -
ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do, tem -
pes ti va men te, a sua ha bi li ta ção, apre sen tan do a do -
cu men ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a
Nor ma Com ple men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta -
ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se guir:

 • Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção
da en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes,
de vi da men te re gis tra dos (doc. de fls. 4, 10 e 
11).

• Com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 32 a 35).

• De cla ra ção, as si na da por to dos os
di ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum -
pri men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 41 a 44).

• De cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 58 
a 206).

• De cla ra ção cons tan do a de no mi na -
ção de fan ta sia da en ti da de – “ACORTV –
JABÓ” (doc. de fls. 48).

• De cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:
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a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 36);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 45);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pas si bi li ta o aten di -
men to do dis pos to no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls.
46);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 217 e 227).

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 47);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 226);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal
da an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra -
di a ção ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas
do sis te ma ir ra di an te pro pos to (doc. de
fls. 216);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fl. 219);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do e Ano ta ção de
Res pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe -
ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fl.
220).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

Ii – Do Mérito

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 4º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o
con ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre -
fe rên cias se xu a is, con vic ções po lí ti ca – ide o ló gi co – par -
ti dá ri as e condi ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
............................................... ...............
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
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a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens."

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
de ter mi na:

“Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te 
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção 
para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são 
Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re gu la do -
ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi -
ço.”

10. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

............................ ..................................
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar."

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art. 6º,
pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de 1998,
pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual pe río do
se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te, cum -
pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção ci vil,
sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro
Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, em 4 de de zem bro de
1997, no Li vro “A-01", sob o nº de or dem 163, às fls.
394, cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 4º do
Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu de com as fi -
na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º da lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Fá bio Mo re i ra San tos
Vice-Pre si den te: Wan der Melo Dias Du ar -
te
Se cre tá rio: Edi var Ge ral do Mar ques
da Sil va
Te sou re i ro: Wal dir So a res Tor res

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 
aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.

Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Má rio Cé sar
De grá zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.

Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Adal zi ra Fran -

ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de as sun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 773/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 641/99, que con -
clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para exe -
cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na ci da de de 
Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is, for mu la do pela
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV de Ja bo ti -
ca tu bas. Re me tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi -
nu tas de por ta ria e ex po si ção de mo ti vos, à con si de ra -
ção do Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 132, DE 2001

(Nº 555/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca pe li nha
de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra -
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di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria no 214, de 9 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca pe li nha de
Ra di o di fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 96, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go  49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 214, de 9 de de zem bro de 1999, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca pe li nha
de Ra di o di fu são a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 230/99-MC

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 214, de 9 de de zem bro ae 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de
de Ca pe li nha de Ra di o di fu são a exe cu tar o ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Ca pe li nha, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000992/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 214, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000992/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci -
da de de Ca pe li nha de Ra di o di fu são, com sede na
Rua Go ver na dor Va la da res, nº 357, Cen tro, na ci da de 
de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to ae ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da -
de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 17º41’28"S e lon gi tu de em
42°30’10"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 877/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000992/98.
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is.
Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de

de Ca pe li nha de Ra di o di fu são.
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar

Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do
de Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
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das pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção de ape -
nas uma en ti da de.Aten di das as exi gên ci as es ta be le -
ci das pela le gis la ção per ti nen te.

Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re -
que ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca pe li nha 
de Ra di o di fu são, (“Ci da de FM”), as so ci a ção ci vil,
sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Go ver na dor Va la -
da res, nº 317, Cen tro, na ci da de de Ca pe li nha, Esta do 
de Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do
sob o nº 53710.000992/98, ma ni fes tou in te res se em
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
cen tro lo ca li za do no en de re ço de sua sede so ci al, de
co or de na das ge o grá fi cas 17°41’28"S de la ti tu de e
42°30’10"W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na -
la do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta -
ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, 
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da -
de, este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá -
rio Ofi ci al da União de 5 de no vem bro de 1998, avi -
so tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no
qual con vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar
o re fe ri do ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra -
ção in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo 
de 45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des -
sa pro vi dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, ape nas a pe ti -
ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do, tem -
pes ti va men te, a sua ha bi li ta ção, apre sen tan do a do -
cu men ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a
Nor ma Com ple men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta -
ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se -
guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção
da en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes,
de vi da men te re gis tra dos (doc. de fls. 158 e
162 a 169);

• com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res

de 21 anos (doc. de fls. 17, 18, 24, 25, 31,
32 e 37);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di -
ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum pri -
men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 14, 21, 28 e 34);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 39 
a 69 e 114 a 147);

• in di ca ção da de no mi na ção de fan ta -
sia da en ti da de – “Ci da de FM” (art. 2º, pa rá -
gra fo úni co do Esta tu to – doc. de fls. 162);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 70);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 72);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di -
men to do dis pos to no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls.
71);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 80 e 81);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 73, 88 e 148);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 85 e 113);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção 
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ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te -
ma ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 86 e
111);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 82, 83 e
112);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 84 e 87).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo -
ram, pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men -
to de Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con -
si de rou te rem sido re gu lar men te aten di das as dis po -
si ções le ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de,
de pres ta ção do ser vi ço" (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o
la zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
pro fis si o nal nas áre as de atu a ção dos jor na -
lis tas e ra di a lis tas, de con for mi da de com a
le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne -

fí cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni -
da de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti co-ideológico  par ti dá ri as e con di ção so ci al 
nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal
que, ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce,
no art. 21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

”Art. 21. Com pe te à União:
..................................................... .........
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens.“

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, de ter mi na:

”Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te 
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção
para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re gu la do ras 
das con di ções de explo ra ção do Ser vi ço.“

10. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

”Art. 9º – Com pe te ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções:

..................................................... .........
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar.“

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

”Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com sera for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
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en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.“

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual
pe río do se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro de Tí tu los e Do cu men tos da Co mar ca de Ca -
pe li nha, em 8 de se tem bro de 1999, no Li vro “A-3 –
Re gis tros Ci vis de Pes so as Ju rí di cas – Re gis tros
Inte gra is“, sob o nº de or dem 324, às fls. 147v. a
151v., cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 4º
do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu de
com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º da lei
que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Ma u ro Antô nio Pi men ta Jú ni or
Vice-Pre si den te: Dil son de Mo ra es
Se cre tá rio: Pa u lo Jé sus de Oli ve i ra Mar tins
Te sou re i ro: Agnal do Alves de Oli ve i ra
15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti -

da de aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, 
re gu la men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu -
ção do Ser vi ço, res tan do ob ser va das to das as
con di ções exi gi das para a ou tor ga da au to ri za ção
per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
Bra sí lia, 17 de se tem bro de 1999. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.037/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 877/99, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na ci da de de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, for -
mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca -
pe li nha de Ra di o di fu são. Re me tam-se os au tos,
acom pa nha dos de mi nu tas de Por ta ria e Expo si ção
de Mo ti vos, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro,
para de ci são.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1999. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 133, DE 2001

(Nº 572/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te e Cul tu ral
Dona Jo a qui na de Pom péu a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pom péu, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 23, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te e Cul tu ral Dona
Jo a qui na de Pom péu a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Pom péu, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 237, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 23, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te e Cul tu ral
Dona Jo a qui na de Pom péu a exe cu tar, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pom péu, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Bra si lia, 16 de fe ve re i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM Nº 18/2000 – MC

Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 23, de 2 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te
e Cul tu ral Dona Jo a qui na de Pom péu a exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Pom péu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000209/99, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 23, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ço es, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000209/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be -
ne fi cen te e Cul tu ral Dona Jo a qui na de Pom péu, com
sede na Rua Te nen te Antô nio Jo a quim de Bar ros, nº
715, Vol ta do Bre jo, na ci da de de Pom péu, Esta do de
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -

grá fi cas com la ti tu de em 19°13’37"S e lon gi tu de em
44°59’12"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC nº 19/2000

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53710.000209/99
ORIGEM: De le ga cia do MC em Mi nas Ge ra is
INTERESSADA: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be -

ne fi cen te e Cul tu ral Dona Jo a qui na de Pom péu
EMENTA: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa das
pu bli ca do no DOU de 18-3-99. Inscri ção de ape nas
uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as  es ta be le ci -
das pela le gis la ção per ti nen te.

CONCLUSÃO: Pela ou tor ga de au to ri za ção à
re que ren te.

I – Dos Fa tos
A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te e Cul tu ral

Dona Jo a qui na de Pom péu (“Rá dio Ter ra”), as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Te nen te Antô -
nio Jo a quim de Bar ros, nº 715, Vol ta do Bre jo, na ci da de 
de Pom péu, Esta do de Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri -
men to pro to co la do sob o nº 53710.000209/99, ma ni fes -
tou in te res se em exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio
igual a 1 (um) km, com cen tro lo ca li za do na Rua Pe dro
Fre i tas Ma ci el, nº 221, de co or de na das ge o grá fi cas
19°13’37"S de la ti tu de e 44°59’12"W de lon gi tu de, sen -
do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do sis te ma
ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, 
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci -
al da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do
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pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou 
as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do ser vi -
ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca dos, a
ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45 (qua ren ta
e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.

3. No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape nas
a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do a
sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple -
men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de 
agos to de 1998, con for me a se guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da 
en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi -
da men te re gis tra dos (doc. de fls. 5 e 81);

• com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 46 a 51);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di -
ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum pri -
men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 36);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções
de apo io, for mu la das por en ti da des re pre sen -
ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 14 a 31);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na -
ção de fan ta sia da en ti da de – “Rá dio Ter ra”
(doc. de fls. 34);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 33);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual -
quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são,
in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer ser vi ço
de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são me di an -
te as si na tu ra, bem como não tem como in te -
gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e de
ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di -
ções, par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra
de ou tor ga para a exe cu ção de qual quer dos
ser vi ços men ci o na dos (doc. de fls. 32);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to 
do dis pos to no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da 
Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 35);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as

a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls.70 e 71);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 79);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 69);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção 
ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te -
ma ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 77 e 78);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 72);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 74 e 87).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra res -
tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu ni tá ri -
as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de de pres -
ta ção do ser vi ço” (art. 12 da Lei nº 9.612, de 1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o la -
zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
pro fis si o nal nas áre as de atu a ção dos jor na -
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lis tas e ra di a lis tas, de con for mi da de com a
le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 42
da ci ta da Lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí -
cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti ca-ide o ló gi co-par ti dá ri as e con di ção so ci al
nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
................................................ ..............
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,

que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
de ter mi na:

“Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den -
te ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za -
ção para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di -
men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.”

10. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a
exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar."

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro de Imó ve is, Pro tes tos e Ane xos, da Co mar ca
de Pom péu – MG, em 21 de de zem bro de 1998, no Li -
vro A nº 1, de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº
de or dem 107, às fls. 190v, cu jos ob je ti vos so ci a is, de -
cla ra dos no art. 2º do Esta tu to So ci al, guar dam com -
ple ta si mi li tu de com as fi na li da des a que se des ti na o
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no 
art. 3º da Lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma Lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Ana Pa u la San tos Oli ve i ra
Vice-Pre si den te: José Ja nuá rio de Cam pos
Pri me i ra Se cre tá ria: Ange la Ma ria da Sil va
Se gun da Se cre tá ria: Flá via Cris ti na da Sil va
Pri me i ro Te sou re i ro: Jú lio Te i xe i ra Ma cha do
Se gun do Te sou re i ro: Már cio Ri be i ro Fer re i ra

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da -
de aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re -
gu la men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do 
Ser vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções
exi gi das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as 
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co -
nhe cer e de ci dir do as sun to em tela.
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17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000. – Má rio Cé sar

De gra zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção da Srª Co or de na do -

ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000. – Ma ria da
Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-GeraI de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 134, DE 2001

(Nº 618/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi mi no a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 89, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi mi no a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita ti ba, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 513, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do 
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 89, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi -
mi no, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 25 de abril de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM. Nº 52/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 89, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi mi no a
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen ti -
do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci -
as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro -
va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da 
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223 de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001950/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 89, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001950/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa -
dre Ma xi mi no, com sede na Rua João Pe li zer, nº 269
– Vila Cen te ná rio, na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São 
Pa u lo, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas or de na das ge o grá fi -
cas com la ti tu de em 23°00’24"S e lon gi tu de em
46°49’37"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09739



Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Pi men ta da Ve i ga.

ATA DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA PADRE MAXIMINO

Ata da Assem bléia Ge ral de cons ti tu i ção da Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi mi no, re a li za da no dia
(oito) 8 de mar ço de 1998 (mil no ve cen tos e no ven ta e
oito). Aos 8 (oito) dias do mês de mar ço do ano de mil no -
ve cen tos e no ven ta e oito (1998), às 20 ho ras, à Rua
San to Antô nio, s/nº, no Sa lão de Fes tas San to Antô nio,
nes ta ci da de de Ita ti ba, re u ni ram-se em Assem bléia Ge -
ral de Cons ti tu i ção e Fun da ção os se nho res mem bros
fun da do res da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE
MAXIMINO. Assu miu a pre si dên cia dos tra ba lhos, por
acla ma ção unâ ni me, o se nhor José Orlan do de Lima,
na ci o na li da de bra si le i ra, es ta do ci vil ca sa do, pro fis são
apo sen ta do, CPF nº 554.179.308-49, por ta dor da cé du la 
de iden ti da de RG nº 7655.145-SSP/SP, re si den te e do -
mi ci li a do à Rua Se bas tião Igná cio de Ca mar go, nº 62,
nes ta ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo, con vi dan -
do a mim, Antô nio de Lis boa de Sou za, bra si le i ro, ca sa -
do, con ta bi lis ta, RG nº 6199.446-SSP/SP, CPF nº
399.124.698-87, re si den te à Rua João Lup pi, 156 – Jd
Vi tó ria, nes ta ci da de de Ita ti ba, para se cre ta ri ar a ses são, 
o que ace i tei. A pe di do do Pre si den te, li a or dem do dia,
para a qual fora con vo ca da a Assem bléia Ge ral e que
tem o se guin te (Trans cri to pá gi na 01, li vro 01) teor: a) dis -
cus são e apro va ção do pro je to do es ta tu to so ci al; b)
Cons ti tu i ção e fun da ção de fi ni ti va da Asso ci a ção; c) Ele i -
ção da di re to ria e do con se lho fis cal; d) Ou tros as sun tos
re la ci o na dos com a cons ti tu i ção e fun da ção da as so ci a -
ção. Ini ci an do-se os tra ba lhos, o Pre si den te me so li ci tou
que pro ce des se à le i tu ra do Pro je to do Esta tu to So ci al,
cu jas có pi as já ha vi am sido dis tri bu í das pre vi a men te aos
pre sen tes. Fin da a le i tu ra, o Pre si den te sub me teu-o, ar ti -
go por ar ti go, à apre ci a ção e dis cus são e, em se gui da, à
sua vo ta ção, ten do o mes mo sido apro va do por una ni mi -
da de e sem emen das ou mo di fi ca ções. A se guir o Pre si -
den te de cla rou de fi ni ti va men te fun da da e cons ti tu í da a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE MAXIMINO,
pro ce den do-se, en tão, à ele i ção da Di re to ria e do Con se -
lho Fis cal, para o pri me i ro pe río do de ges tão, que che gou 
ao se guin te re sul ta do:

DIRETORIA:
PRESIDENTE: José Orlan do de Lima

VICE-PRESIDENTE: Anto nio Car los Ca na le

SECRETÁRIO: Anto nio de Lis boa de Sou za

TESOUREIRA: Ma ria Ange la Ber nar di Amá

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Anto nio Edu ar do
Ses ti Ju ni or

DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO: Cris ti a no Alves
DIRETOR SOCIAL E CULTURAL: Fran cis co Bor -

to let to
CONSELHO FISCAL: (trans cri to pa gi na 01 ver so,

li vro 01)
MEMBROS EFETIVOS:
1. Mar cio Ro gé rio Sil va Ru bin
2. Te re si nha Vi cen ti na San tos Mo ra is
3. Pe dri na Oli ve i ra Ne ves Sou za
MEMBROS SUPLENTES:
1. Luiz Ale xan dre De ga ni
2. Ma ria Ali ce da Sil va de Mou ra
3. Mar cia Apa re ci da de Alme i da
O Pre si den te, após apu ra dos os ele i tos, deu-lhes

ime di a ta pos se, para suas fun ções e atri bu i ções que se
ini ci am nes ta data. Fi can do li vre a pa la vra e como nin -
guém de se jas se usá-la, o Pre si den te sus pen deu a ses -
são pelo tem po ne ces sá rio para a la vra tu ra des ta ata e
co lhes se a qua li fi ca ção de cada mem bro, o que eu fiz:
PRESIDENTE: JOSÉ ORLANDO DE LIMA, bra si le i ro,
ca sa do, apo sen ta do RG nº 7.655.145-SSP/SP, CPF nº
554.179.308-49, re si den te à Rua Se bas tião Igná cio Ca -
mar go, 62, no Ba ir ro Jar dim Ga let to, nes ta ci da de de Ita ti -
ba, São Pa u lo, nas ci do em 20-7-48. VICE-PRESIDENTE:
ANTONIO CARLOS CANALE, bra si le i ro, ca sa do, me câ -
ni co, nas ci do a 20-6-62, RG nº 17.248.446-SSP/SP, CPF
nº 068.715.808-75, re si den te à Rua Fran cis co Ulha ni,
321, Jar dim Vi tó ria, nes ta ci da de de Ita ti ba – SP.
SECRETÁRIO: ANTONIO DE LISBOA DE SOUZA, bra -
si le i ro, ca sa do, con ta bi lis ta, nas ci do em 30-8-44, RG nº
6.199.446-SSP/SP, CPF nº 399.124.698-87, re si den te à
Rua João Lup pi, 156, no Jar dim Vi tó ria, nes ta ci da de de
Ita ti ba – SP. TESOUREIRO: MARIA ANGELA
BERNARDI AMÁ (Trans cri to pá gi na 02, li vro 01), bra si le i -
ra, ca sa da, se cre tá ria, nas ci da em 16-11-45, RG nº
25.428.670-SSP/SP, CPF nº 068.733.928-63, re si den te
à Rua Anto nio José Se gat to, 55, Jar dim Har mo nia, nes ta 
ci da de de Ita ti ba – SP. DIRETOR DE PATRIMÔNIO:
ANTONIO EDUARDO SESTI JUNIOR, bra si le i ro, sol te i -
ro, téc ni co ele tri cis ta, nas ci do em 5-6-79, RG nº
30.337.638-7-SSP/SP, CPF nº 712.983.718-72, re si den -
te à Rua Anto nio José Se gat to, 15, no Jar dim Har mo nia,
nes ta ci da de de Ita ti ba – SP. DIRETOR DE
PROGRAMAÇÃO: CRISTIANO ALVES, bra si le i ro, sol te -
i ro, téc ni co de som, nas ci do em 13-10-77, RG nº
29.520.065-0-SSP/SP, CPF nº 273.697.888-90, re si den -
te à Rua Fran cis co Gi a ret ta Pa ro di, 52, no Jar dim Vi tó ria,
nes ta ci da de de Ita ti ba – SP. CONSELHO FISCAL:
MEMBROS EFETIVOS: MÁRCIO ROGÉRIO SILVA
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RUBIN, bra si le i ro, sol te i ro, ven de dor, nas ci do em
25-2-74, RG nº 23.784.281-6-SSP/SP, CPF nº
253.623.168-26, re si den te à Rua Fran cis co Gi a ret ta Pa ro -
di, 44, Jar dim Vi tó ria nes ta ci da de de Ita ti ba – SP.
TEREZINHA VICENTINA SANTOS MORAIS, bra si le i ra,
ca sa da, do lar, nascida em 11-8-58, RG nº
237.785.077-1-SSP/SP, CPF nº 016.608.938-95, re si -
den te à Rua João Lup pi 560 – Jd Vi tó ria, nes ta ci da de de
Ita ti ba – SP. PEDRINA OLIVEIRA NEVES SOUZA, bra -
si le i ra, ca sa da, do lar, nas ci da em 14-7-66, RG nº
25.428.556-9-SSP/SP, CPF nº 079.859.038-60, re si den -
te à Rua Má rio Ge ne ro so, 100, Ba ir ro São Fran cis co,
nes ta ci da de de Ita ti ba – SP. MEMBROS SUPLENTES:
LUIZ ALEXANDRE DEGANI, bra si le i ro, sol te i ro, au xi li ar
de me câ ni co, nas ci do (trans cri to pá gi na 02 ver so, li vro
01) em 30-4-74, CPF nº 246.177.878-79, RG nº
24.602.581-5-SSP/SP, re si den te à Rua Antô nio José
Se gat to, 43, Jar dim Har mo nia, nes ta ci da de de Ita ti ba –
SP. MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA, bra si le i ra, ca -
sa da, do lar, nas ci da em 26-5-48, RG nº
10.590.140-SSP/SP, CPF nº 246.322.228-01, re si den te
à Rua Pe le gri ne Sa ba ti ne Neto, 30, Ba ir ro Cen te ná rio,
nes ta ci da de de Ita ti ba – SP. MÁRCIA APARECIDA DE
ALMEIDA, bra si le i ra, sol te i ra, bal co nis ta, nas ci da em
15-4-76, RG nº 25.428.703-7-SSP/SP, CPF nº
247.175.618-21, re si den te no Sí tio Rio Aba i xo, s/nº, no
Ba ir ro dos Pi res, nes ta ci da de de Ita ti ba – SP. DIRETOR
SOCIAL E CULTURAL: ISWAMIA SOARES DE
MACEDO TORSO, bra si le i ra, ca sa da, do lar, nas ci da em
2-11-44, RG nº 19.135.780-SSP/SP, CPF nº 618.898.818-12, 
re si den te à Rua Fran cis co Gi a re ta Pa ro di, 06, nes ta ci da de 
de Ita ti ba, SP. Após co lher to dos os da dos, foi re a ber ta a
ses são; a mes ma foi lida e apro va da e se gue as si na da
pelo Pre si den te da Assem bléia, por mim, se cre tá rio, e
por to dos os de ma is pre sen tes, que pas sam a ser con si -
de ra dos mem bros fun da do res. Em tem po: a di re to ria
ele i ta é para o pe río do de 4 anos.

Ata trans cri ta do li vro nº 01, fls. 01 a 03. 
Ita ti ba – SP, 8 de mar ço de 1998. – José Orlan do

de Lima, Pre si den te – Anto nio de Lis boa de Sou za,
Se cre tá rio – Dr. Ro ber to Car do so de Lima Ju ni or,
Advo ga do OAB-SP 88.645.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 135, DE 2001

(Nº 624/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a RC FM –
Rá dio Co mu ni tá ria de Itam bé a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Itam bé, Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 56, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
RC FM – Rá dio Co mu ni tá ria de Itam bé a exe cu tar, por 
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam bé, Esta do
de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 562, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 56, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a RC FM – Rá dio
Co mu ni tá ria de Itam bé a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam bé, Esta do de Per -
nam bu co.

Bra sí lia, 27 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 75/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 56, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a RC – FM Rá dio Co mu ni tá ria de Itam bé a exe -
cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de 
de Itam bé, Esta do de Per nam bu co.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen ti -
do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci -
as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro -
va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da 
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000672/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 56, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000672/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a RC FM – Rá dio Co mu ni tá ria
de Itam bé, com sede na Tra ves sa Mon se nhor Jú lio
Ma ria nº 42 – Cen tro, na ci da de de Itam bé, Esta do de
Per nam bu co, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 07°24’18"S e lon gi tu de em
35°07’00"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.









PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 136, DE 2001

(Nº 631/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral de 
Afrâ nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são  co mu ni tá ria na ci da de de Afrâ nio,
Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 81, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral de Afrâ -
nio a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Afrâ nio, Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 598, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 81, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral de Afrâ nio a exe cu tar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Afrâ nio, Esta do de Per nam bu co.

Bra sí lia 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 73/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 81, de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e
Cul tu ral de Afrâ nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, na ci da de de Afrâ nio, Esta do de
Per nam bu co.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000185/99, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te,   . – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 81, DE 21 DE MARÇO de 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000185/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu -
ca ti va e Cul tu ral de Afrâ nio, com sede na Rua José Vi -
cen te de Ara ú jo nº 50 – Cen tro, na ci da de de Afrâ nio,
Esta do de Per nam bu co, a exe cu tar, pelo pra zo de três 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 08°31’00"S e lon gi tu de em
41°00’25"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PARECERES

PARECER Nº 371, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
116, 2001 (nº 347/2001, na ori gem), que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Dou tor José Sim pli ci a no Fon -
tes de Fa ria Fer nan des, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go
de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a
ad vo ga do e de cor ren te da apo sen ta do ria
do Mi nis tro Val dir Rig het to.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -

nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 16-5-2001,
apre ci an do o re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pela
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, so bre a Men sa gem
(SF) nº 116, de 2001, da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
opi na pela apro va ção da es co lha do Dou tor José Sim -
pli ci a no Fon tes de Fa ria Fer nan des, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro
To ga do, em vaga re ser va da a ad vo ga do e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro Val dir Rig het to, nos ter -
mos do § 1º, in fine, do art. 111, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Sala da Co mis são, 16 de maio de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te; Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra; Mar lu ce Pin to; Nilo Te i xe i ra Cam pos; Pa -
u lo Har tung; José Fo ga ça; José Agri pi no; Jor ge
Bor nha u sen; Ger son Ca ma ta; José Edu ar do Du -
tra; Bel lo Par ga; Álva ro Dias; Ade mir Andra de; Ro -
me ro Jucá; Mo re i ra Men des; Iris Re zen de; Ro ber -
to Re quião.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves
Este Se na do Fe de ral re ce beu, em 20 de abril, e

au tu ou, em 23 de abril do ano em cur so, a men sa gem
re fe ri da, que ve i cu la a in di ca ção do Dou tor José Sim -
pli ci a no Fon tes de Fa ria Fer nan des para in te grar o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, e que vem à de ci são
des ta Casa, nos ter mos cons ti tu ci o na is.

O in di ca do é fi lho de Ben ja min Fer nan des Fon -
tes, fa le ci do em 1975, que exer ceu os car gos de De -

pu ta do Esta du al, Se cre tá rio da Fa zen da e Pre si den te 
da Elé tri ca de Ser gi pe (ENERGIPE), ten do, ain da,
sido vo gal na Jus ti ça do Tra ba lho e Fis cal de Ren das
do Esta do.

O Dou tor José Sim pli ci a no Fon tes de Fa ria Fer -
nan des é ba cha rel em Di re i to pela Fa cul da de de
Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is da Uni ver si da de Fe de ral
de Ser gi pe, des de 1974. É ad vo ga do mi li tan te na Jus -
ti ça do Tra ba lho.

Foi mem bro do Con se lho Fe de ral da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil no biê nio 1993/95. Atu ou,
tam bém, como pro fes sor em cur sos de re ci cla gem
para ad vo ga dos pro mo vi dos pela OAB-SE, da ma -
té ria de “Fase Re cur sal no Pro ces so Tra ba lhis ta”,
em 1996, 1997 e 1998. Ain da na área do cen te, foi
pro fes sor de Le gis la ção So ci al da Fa cul da de Ti ra -
den tes, de 1981 a 1982. Mi nis trou cur sos  para o
Se nac e para o Incra so bre a dis ci pli na Di re i to do
Tra ba lho.

É re pre sen tan te da OAB nos cur sos pú bli cos
para pro vi men to dos car gos de Juiz do Tra ba lho
Subs ti tu to da 20ª Re gião.

Atu ou no III Ci clo Re gi o nal de Di re i to do Tra ba -
lho, em Ara ca ju – SE (de zem bro de 1984), apre sen -
tan do o tra ba lho Con tes ta ção no Pro ces so Tra ba lhis -
ta, ten do sido, tam bém, pa i ne lis ta no I Con gres so
Ser gi pa no de Di re i to do Tra ba lho, com o tema Ante ci -
pa ção de Tu te la no Pro ces so do Tra ba lho.

Foi agra ci a do, em ou tu bro de 1996, com a Co -
men da Ordem Ser gi pa na do Mé ri to Tra ba lhis ta, ins ti -
tu í da pelo Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 20ª Re -
gião.

Par ti ci pou de inú me ros con gres sos e cur sos
de atu a li za ção, como o Sim pó sio so bre o Pro ce di -
men to Su ma rís si mo e Ou tras Alte ra ções no Di re i to
Pro ces su al do Tra ba lho (fe ve re i ro de 2000), os I e II
Con gres sos Ser gi pa nos de Di re i to do Tra ba lho (em
abril de 1997 e maio de 1998), os I e IV Con gres sos
Bra si le i ros de Di re i to Indi vi du al do Tra ba lho (em
mar ço de 1993 e mar ço de 1996), o Encon tro Ser gi -
pa no de Advo ga dos Tra ba lhis tas (de zem bro de
1989), e o Cur so de Atu a li za ção Pro fis si o nal so bre
Advo ca cia Tra ba lhis ta na Se gun da Instân cia (fe ve -
re i ro de 1993).

Os ele men tos téc ni cos e pro fis si o na is ex pos tos, 
re fe ren tes ao emi nen te ad vo ga do ser gi pa no, pa re -
cem-nos su fi ci en tes para que esta Co mis são pos sa
de ci dir so bre a sua in di ca ção para ocu par o car go de
Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

Sala da Co mis são, – Ber nar do Ca bral, Pre si -
den te; Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra. 
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PARECER Nº 372, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
118, de 2001 (nº 349/2001, na ori gem), que 
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome da Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri go -
yen Pe duz zi, para com por o Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro
To ga do, em vaga re ser va da a ad vo ga do e 
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
Ursu li no San tos Fi lho.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em
16-5-2001, apre ci an do o re la tó rio (em ane xo)
apre sen ta do pelo Se na dor José Fo ga ça, so bre a
Men sa gem (SF) nº 118, de 2001, da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, opi na pela apro va ção da es co lha da 
Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe duz zi, para
com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go
de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a ad vo ga -
do e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
Ursu li no San tos Fi lho, nos ter mos do § 1º, in fine,
do art. 111, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são, 16 de maio de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te; José Fo ga ça, Re la tor;
Pa u lo Har tung; Bel lo Par ga; Iris Re zen de; Mar lu -
ce Pin to; Ma ria do Car mo Alves; Ro ber to Fre i re;
José Agri pi no; Ma gui to Vi le la; Jor ge Bor nha u -
sen; Ger son Ca ma ta; Amir Lan do; Pe dro Si mon;
Ro ber to Re quião; Ro me ro Jucá; Nilo Te i xe i ra
Cam pos; Álva ro Dias; José Edu ar do Du tra.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

Este Se na do Fe de ral re ce beu, em 20 de abril,
e au tu ou, em 23 de abril do ano em cur so, a men sa -
gem re fe ri da, que ve i cu la a in di ca ção da Dou to ra
Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe duz zi para in te grar o Tri bu -
nal Su pe ri or do Tra ba lho, e que vem à de ci são des ta 
Casa, nos ter mos cons ti tu ci o na is.

A Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe duz zi é
ba cha rel em Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de de Bra sí lia, ten do ob ti do a gra du a ção
em ju lho de 1975. Fez cur sos de es pe ci a li za ção em
Alte ra ção do Con tra to de Tra ba lho (agos to a de zem -
bro de 1975, Uni ver si da de de Bra sí lia) e em Re cur -

so Extra or di ná rio (18-4-83 a 23-4-83, tam bém na
UnB).

Foi pro fes so ra de Di re i to do Tra ba lho e Pre vi -
dên cia So ci al na União Pi o ne i ra de Inte gra ção So ci -
al – UPIS de 1976 a 1977, e das mes mas dis ci pli -
nas no Cen tro de Ensi no Uni fi ca do de Bra sí lia –
CEUB, de 7-5-76 a 30-7-79. Tam bém le ci o nou Di re i -
to Co mer ci al (em 1979) e Le gis la ção So ci al (em
1980) na Uni ver si da de de Bra sí lia.

Ou tro cam po no qual se com pro va a com pe -
tên cia da in di ca da é o do con cur so pú bli co. A Dou to -
ra Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe duz zi foi apro va da em
quin to lu gar no con cur so para Pro cu ra dor da Re pú -
bli ca de 2ª Ca te go ria, e tam bém lo grou apro va ção,
por con cur so, para os car gos de Advo ga do da Car -
re i ra Espe ci a li za da do Ban co Cen tral e de Pro cu ra -
dor do Tra ba lho de 2ª Ca te go ria, da car re i ra do Mi -
nis té rio Pú bli co do Tra ba lho.

Atu al men te, e des de 1975, exer ce a ad vo ca cia 
em Bra sí lia, pe ran te o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, 
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, em tem po in te gral.

É au to ra de nu me ro sos li vros e tra ba lhos pu -
bli ca dos, den tre os qua is se des ta cam os li vros
Tem po de Ser vi ço no Di re i to do Tra ba lho, O
Con tra to de Tra ba lho e sua Alte ra ção (em
co-au to ria), Sin di ca lis mo (em co-au to ria); o ca pí -
tu lo “A Gre ve nos Ser vi ços Essen ci a is e nos Ser vi -
ços Ina diá ve is”, no li vro Cur so de Di re i to Co le ti -
vo do Tra ba lho; e inú me ros ar ti gos so bre ma té ria
tra ba lhis ta e cons ti tu ci o nal-tra ba lhis ta, pu bli ca dos
em re vis tas es pe ci a li za das.

Foi dis tin gui da como Co men da dor da Ordem
do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho em 1982 e agra ci a -
da pe las me da lhas co me mo ra ti vas dos 50º e 55º
ani ver sá ri os de ins ta la ção da Jus ti ça do Tra ba lho no 
Bra sil. Foi, tam bém, 1ª Vice-Pre si den te da Aca de -
mia Na ci o nal de Di re i to do Tra ba lho (biê nio
2000/2001). É mem bro da Aso ci a ción Ibe ro Ame ri -
ca na de De re cho del Tra ba jo, e mem bro efe ti vo da
Aca de mia Na ci o nal de Di re i to do Tra ba lho (Ca de i ra
nº 29). Foi tam bém di re to ra da Aca de mia Na ci o nal
de Di re i to do Tra ba lho (biê nio 1996/97), ten do sido
re e le i ta para o biê nio 1998/99.

Foi de sig na da, pelo Pre si den te do Con se lho
Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, in ter lo -
cu to ra da en ti da de jun to ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho, em 31-3-98.

Con fe ren cis ta e pa les tran te re qui si ta da, atu ou,
den tre ou tros, no IX Con gres so Bra si le i ro de Di re i to
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do Tra ba lho (mar ço de 2001), no I Co ló quio Bra si le i -
ro de Di re i to do Tra ba lho (se tem bro de 2000), no XII 
Con gres so Bra si le i ro de Di re i to Pro ces su al do Tra -
ba lho (ju lho de 2000), e no VIII Con gres so Bra si le i ro 
de Di re i to do Tra ba lho (mar ço de 2000).

A par tir de tan tos e tão ex pres si vos ele men tos
de con vic ção, a ex por a qual quer crí ti ca o pre pa ro
ju rí di co e a ex ce lên cia no cam po do Di re i to do Tra -
ba lho, acre di ta mos que os ilus tres mem bros des ta
Co mis são têm as in for ma ções ne ces sá ri as para de -
ci dir so bre a in di ca ção do nome da dou to ra Ma ria
Cris ti na Iri go yen Pe duz zi para ocu par o car go de Mi -
nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, em vaga
des ti na da a ad vo ga dos.

Sala da Co mis são,  – Ber nar do Ca bral, Pre si -
den te; José Fo ga ça, Re la tor.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 128 a 136,
de 2001, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos
do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor -
do com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de -
rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte -
is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 250, DE 2001

Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re que i ro a V. Exª a re ti ra da do Pro je to de
Lei do Se na do Fe de ral nº 209, de 2000, que “Dá
nova re da ção ao § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de
7 de de zem bro de 1993, para dis por so bre o be ne fí -
cio de pres ta ção con ti nu a da da pes soa por ta do ra de 
de fi ciên cia fí si ca ou ido sa”.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, PSB/RJ.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – O
re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so
II, alí nea ”b“ do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 116/2001

Bra sí lia, 9 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia a in di ca ção da Se na do ra Mar lu ce Pin to,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor Tas -
so Ro sa do, na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu -
ra – CI.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF./GAB/Nº 103-Blo co/PDT/PPS

Bra sí lia, 16 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia os no mes dos De -
pu ta dos, con for me lis ta aba i xo, para in te gra rem a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes -
tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

Ti tu la res                      Su plen tes
Air ton Dipp                   Olim pio Pi res
Gi o van ni Qu e i roz            Pom peu de Mat tos
Ru bens Bu e no                Pe dro Eu gê nio

De pu ta do Miro Te i xe i ra, Lí der do Blo co
PDT/PPS.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – A
Pre si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Air ton Dipp,
Gi o van ni Qu e i roz e Ru bens Bu e no, como ti tu la res, e 
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os Srs. De pu ta dos Olím pio Pi res, Pom peu de Mat -
tos e Pe dro Eu gê nio, como su plen tes, para in te gra -
rem a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi da de com o ofí cio
que aca ba de ser lido.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Srª Pre si den te, pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den -
te, o meu co le ga e nos so ami go Ber nar do Ca bral vai 
fa lar por pou cos mi nu tos. Não ter mi nan do o tem po
de S. Exª, gos ta ria de, em se gui da, fa lar como Lí der
do PFL.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Após o pri me i ro Se na dor ins cri to, Se na dor Ber nar do 
Ca bral, V. Exª terá a pa la vra como Lí der. 

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral,
pelo tem po de 20 mi nu tos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
re al men te a mi nha per ma nên cia na tri bu na se
dará, jun ta men te com a do Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, em um tem po tal que não pre ju di que o se -
gun do ora dor, nos so emi nen te co le ga, Se na dor
Ri car do San tos.

Qu e ro, Srª Pre si den te, re por tar-me a uma far ta 
ma té ria que saiu nos úl ti mos dias so bre des ma ta -
men to na Ama zô nia bra si le i ra. E a mi nha pre o cu pa -
ção é ta ma nha que re sol vi tra zer duas fo lhas de pa -
pel para que fi que o seu re gis tro não só no Diá rio do 
Se na do Fe de ral, mas tam bém para re fle xão de al -
guns Se na do res e da pró pria im pren sa. 

Os da dos, Srª. Pre si den te, são as sus ta do res. 
So men te en tre agos to de 1999 e agos to de 2000 o 
des ma ta men to na Ama zô nia bra si le i ra, se gun do
es sas re por ta gens, cres ceu 15%, ou seja, o equi -
va len te a 91% da área do Esta do de Ser gi pe.

A área des ma ta da, se gun do o Insti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas Espa ci a is – INPE, com base na com pa -
ra ção de ima gens de sa té li te, ain da é pre li minar. Foi

ob ti da por amos tra gem, e o nú me ro real pode se re -
ve lar mu i to ma i or.

No ano pas sa do, por exem plo, a es ti ma ti va
para 98/99 ha via sido de 16.926km², e o dado fi nal
sobe ago ra para 17.259km².

As ci fras do INPE con tra ri am pers pec ti va an te -
ri or co me mo ra da pelo mi nis té rio, de ”es tan ca men to“ 
no pro ces so de des ma ta men to.

A ex ten são acu mu la da de des flo res ta men to
che gou a 569.269 km² em 1999 – o que re pre sen ta
13,9% da área to tal de flo res ta da Ama zô nia (cer ca
de 4 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos dos 5 mi -
lhões que com põem a cha ma da Ama zô nia Le gal).

Res sal to que, no fi nal do Go ver no Sar ney, fo -
ram re gis tra das as me no res ta xas. E o que é in te -
res san te é que, a essa al tu ra, che fi a va o Meio Ambi -
en te o jor na lis ta Fer nan do Cé sar Mes qui ta, com
quem, du ran te mu i to tem po, tra tei des sa ma té ria.
Vejo ago ra que foi nes se pe río do que ti ve mos as
me no res ta xas de des flo res ta men to.

As me di das – e é isto que que ro de i xar pa ten te 
– atu a is de mo ni to ra men to não têm sido su fi ci en tes.
O País pre ci sa é de im ple men tar, em de fi ni ti vo, uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to sus ten tá vel para a Ama -
zô nia, sob pena de o pre sen te com pro me ter o nos -
so fu tu ro, quan do será tar de.

Aliás, nes se par ti cu lar, o Ama zo nas de tém
97% de sua flo res ta in tac ta gra ças à Zona Fran ca
de Ma na us. Ela tem sido o gran de fa tor de equi lí brio
do meio am bi en te na que la área, mu i to em bo ra, a
cada ins tan te, al guns tec no cra tas ten tem tor pe -
deá-la, eli mi nan do-a da re gião.

E con ti nu a rá a ser. Quem vi ver verá!

Essa, Srª Pre si den te, era a men sa gem que eu
que ria tra zer à re fle xão dos meus emi nen tes co le -
gas. Peço a V. Exª que de ter mi ne a pu bli ca ção, na
for ma re gi men tal, no Diá rio do Se na do Fe de ral, da
re por ta gem a que me re fi ro.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR BERNARDO CABRAL,
INSERIDOS NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO:
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A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – A
so li ci ta ção de V. Exª será aten di da na for ma re gi men -
tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra, por cin co mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, vou ler, para que faça par te
des te pro nun ci a men to, a car ta que en vi ei on tem ao jor -
na lis ta Már cio Mo re i ra Alves, o De pu ta do Fe de ral que,
em 1968, – es tá va mos a seu lado – em meio à tur bu -
lên cia po lí ti ca bra si le i ra, teve o man da to cas sa do. 

Du ra men te atin gi do pelo re gi me de ex ce ção,
nem por isso per deu a fé no País e pôde se guir em
fren te como re pór ter. Hoje, ele é um dos mais con ce i -
tu a dos ar ti cu lis tas da nos sa im pren sa. De seus ar ti -
gos, 75 for mam uma co le tâ nea edi ta da em li vro com
his tó ri as que apon tam, como diz Luiz Fer nan do Ve rís -
si mo, a evi dên cia de um Bra sil pos sí vel.

Esse é o li vro cha ma do Sá ba dos Azu is.
Ele pró prio, Már cio Mo re i ra Alves, re ve la que,

em seus ”zi gue za gue i os por esta ter ra, bus ca (e en -
con tra) gen te que faz co i sas de cen tes, ino va do ras e
in te li gen tes para me lho rar a vida de seus com pa tri o -
tas...“ Por isso, acres cen ta não en ten der ”como é que
so mos tra í dos por toda vi o lên cia que nos é mos tra da
pela cor rup ção, pela im pu ni da de...“

Eis a car ta que en vi ei on tem a Már cio Mo re i ra
Alves:

Meu caro Mar ci to,
Há qua se no ven ta anos, o po e ta rus so (so vié ti -

co, me lhor di zen do) Wla di mir Ma i a kovsky, en tão em -
ba la do pela pa i xão re vo lu ci o ná ria que var reu a ti ra nia
cza ris ta das es te pes es la vas, es cre veu ver sos que
ain da hoje con ser vam atu a li da de: 

‘Bri lhar com bri lho in ten so,
bri lhar como um fa rol.
Gen te é para bri lhar,
não para mor rer de fo me’.

Como a ma i o ria de seus con ter râ ne os, o po e ta 
acre di ta va que o mo vi men to li de ra do por Trotsky e
Lê nin es ta va des ti na do a ina u gu rar um novo tem po
na his tó ria da Hu ma ni da de. Um tem po que, es pe ra -
va, se ria de jus ti ça so ci al, de va lo ri za ção do tra ba lho 
so bre o ca pi tal, de re den ção do so fri men to hu ma no.
Deu no que deu...

No Bra sil, que nun ca foi so ci a lis ta, nem vi veu a
ex pe riên cia de uma re vo lu ção po pu lar, tam bém é an -
ti go – de mu i tas dé ca das – o dis cur so so bre a igual da -

de de di re i tos, so bre a dig ni da de do tra ba lho, so bre o
va lor da éti ca nas re la ções so ci a is e ins ti tu ci o na is. 

Ape sar da in sis tên cia, a re pe ti ção des se dis cur -
so não re sul tou em mu dan ças con cre tas na cha ma da
cul tu ra na ci o nal do ga nho fá cil, da es per te za que se
so bre põe à so li da ri e da de e da com pla cên cia di an te do 
exer cí cio imo de ra do do po der po lí ti co e eco nô mi co.

Ti ve mos um Pre si den te ape a do do man da to por 
cor rup ção. Ti ve mos par la men ta res, ju í zes e gran des
em pre sá ri os pro ces sa dos por for ma ção de qua dri lha
e por mal ver sa ção de re cur sos pú bli cos. Não obs tan -
te, ain da per du ra a nor ma bra si le i ra do ‘sal ve-se
quem pu der!’. 

Esse é um qua dro tris te, que nos en ver go nha a
to dos nós. Mas há uma ou tra re a li da de, essa sim en -
co ra ja dou ra, pos sí vel, ver da de i ra. Um qua dro fe liz -
men te fér til, por isso que, nele, você, Mar ci to, pôde re -
co lher his tó ri as for ja das pela von ta de de gen te que
crê. De gen te que se gue tra ba lhan do.

Eu li em ”Sá ba dos Azu is“, em que você faz des -
fi lar ‘75 his tó ri as de um Bra sil que dá cer to’.

Esses seus re la tos de ex pe riên ci as co mu ni tá ri -
as e ino va do ras mos tram, em tex to atra en te, a im por -
tân cia e a efi cá cia da so li da ri e da de na so lu ção dos
pro ble mas co le ti vos.

Tra ta-se de um sen ti men to mais do que nun ca
im por tan te. Fun da men tal, mes mo, para que o Bra sil
não te nha ape nas sá ba dos azu is, mas, como eles, to -
dos os dias, o tem po todo.

Suas crô ni cas, que ser vem de exem plo, re a cen -
dem as es pe ran ças e afas tam uma even tu al apa tia,
ao mos trar que há uma gen te, por este Bra sil aden tro,
tra ba lhan do com de di ca ção, cri a ti vi da de e es pí ri to
co le ti vo pela cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta 
e equi li bra da.

No mo men to em que ve mos pros pe rar o ci nis -
mo, em que o sen so éti co é fil tra do pelo re la ti vis mo
dos in te res ses pes so a is e po lí ti cos, é bom, é es ti mu -
lan te, to mar co nhe ci men to da exis tên cia des sa gen te
que dá exem plos.

Len do suas his tó ri as, nos sa con fi an ça se re no -
va e vis lum bra mos, com cla re za, que há sa í da para o
Bra sil e que o ca mi nho para essa sa í da tem que ser
pa vi men ta do por nós.

Di go-lhe que mi nha von ta de é acon se lhar que
to dos le i am ”Sá ba dos Azu is“. É uma le i tu ra im por -
tan te para este mo men to. É uma le i tu ra que nos en -
che de fé, e faz com que já não pre va le ça a fal ta de
pers pec ti vas.

Os ver sos que men ci o nei, bro ta dos há qua se
um sé cu lo do sen ti men to do po e ta rus so, con ti nu am
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vi vos, como se fos sem da atu a li da de. Não há como
não con cor dar que ‘gen te é para bri lhar, não para
mor rer de fome. Um abra ço.“

Srªs e Srs. Se na do res, es cre vi essa car ta ao ler
Sá ba dos Azu is, o li vro em que Már cio Mo re i ra Alves
re ú ne mu i tas das his tó ri as con ta das em O Glo bo, no
pe río do de 1994 a 1999, por tan to, uma fase bem atu -
al des ta Na ção. São fa tos re a is le va dos ao co nhe ci -
men to pú bli co pelo re la to de um re pór ter que, ten do
sido per so na gem de uma fase atri bu la da da cena bra -
si le i ra, con fir ma a exis tên cia, tam bém, de ”um Bra sil
que dá cer to“.

No pre fá cio de Sá ba dos Azu is, Már cio Mo re i ra
Alves, dono de um dos me lho res tex tos da im pren sa
bra si le i ra, re fe re-se a suas vi a gens pelo in te ri or do
País para sus ten tar que a in tu i ção vi su al, ad qui ri da ao 
lon go de anos de con ta to com pes so as de to dos os
rin cões do País, vale mais do que to das as te o ri as
que ele teve que ler para seu dou to ra do na Sor bon ne.

Com essa vi são, ele es cre veu, em 1994, em
uma de suas his tó ri as: ”Pode ser que exis ta um povo
tão ge ne ro so e pron to para a es pe ran ça como o bra si -
le i ro. Mais, não exis te”.

Em 1995, re a fir mou essa con vic ção, numa ou tra 
”his tó ria do Bra sil que dá cer to“, ao con tar o que viu
em um hos pi tal de of tal mo lo gia, da pe que na ci da de
de Igua ta ma, no Alto São Fran cis co, na mi nha Mi nas
Ge ra is. Már cio Mo re i ra Alves abre es pa ço para os
can te i ros mul ti co lo ri dos de ro sas que o povo des sa ci -
da de mi ne i ra de oito mil ha bi tan tes plan tou di an te do
hos pi tal. E ex pli ca:

Não é que o povo de Igua ta ma te nha
es pe ci al pen dor para a flo ri cul tu ra. O que
gos tam mes mo é de gen te. Plan tar as flo res 
para ver a ale gria dos pa ci en tes, quan do re -
ti ram o tapa-olhos, de po is de uma ope ra ção 
de ca ta ra ta, e se des lum bram com a ni ti dez
das for mas e o ca lor das co res de que já se
ha vi am es que ci do.

Srª Pre si den te, peço a V. Exª e à Mesa que
trans mi tam ex pres sa men te ao nos so gran de jor na lis -
ta Már cio Mo re i ra Alves, o nos so Mar ci to, os nos sos
vo tos de con gra tu la ções pela pu bli ca ção e pelo fa zi -
men to de seu li vro Sá ba dos Azu is, que exi bo aqui
des ta tri bu na.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – O

pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Ri car do San tos,
a quem con ce de mos a pa la vra por vin te mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 18
de maio de 2001, ama nhã, mar ca rá, de modo in de lé -
vel, a ges tão do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Será o dia em que será co mu ni ca do à Na ção o
pro gra ma ge ral de ra ci o na men to de ener gia elé tri ca,
cu jas me di das ini ci a is já fo ram on tem anun ci a das e
que de ve rá es tar em vi gên cia nos pró xi mos dois
anos.

Des ne ces sá rio, nes ta al tu ra, te cer mos co men -
tá ri os so bre os pro ble mas de na tu re za eco nô mi ca e
so ci al que ad vi rão des sa nova res tri ção ao cres ci -
men to do País. La men ta mos o fato de que a cri se
ener gé ti ca so bre ve nha num mo men to em que fi nal -
men te o País exi bia con di ções mu i to fa vo rá ve is para
cres cer de modo sus ten ta do nes te e nos pró xi mos
anos.

O mí ni mo que se pode di zer é que ti ve mos pro -
ble mas de pla ne ja men to e ges tão es tra té gi ca na con -
du ção de pro gra mas pri o ri tá ri os em se to res-cha ves,
como o de ener gia elé tri ca, de im por tân cia cru ci al
para ali cer çar o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
do País.

De qual quer for ma, pre ci sa mos olhar para a
fren te e re u nir nos sa in te li gên cia e von ta de para re -
sol ver mais esse pro ble ma, que, não te mos dú vi da,
po de mos equa ci o nar, pro cu ran do mi ni mi zar os cus -
tos so ci a is que a cri se cer ta men te tra rá para toda a
po pu la ção bra si le i ra.

As ori en ta ções do Go ver no para ven cer a cri se
ener gé ti ca se rão co nhe ci das mais am pla men te a par -
tir de ama nhã, como dis se mos. Os pe rió di cos na ci o -
na is já es tão car re ga dos de su ges tões de como ad mi -
nis trar a cri se que se avi zi nha. Sem pre ten der mos ser 
o por ta dor da úl ti ma ver da de so bre o as sun to, es ta -
mos con vic tos de que do rol dos in ves ti men tos con si -
de ra dos pri o ri tá ri os nes sa si tu a ção afli ti va de abas te -
ci men to cons ta rão dois pro gra mas: o re for ço da in ter -
li ga ção, com am pli a ção da ca pa ci da de de trans mis -
são, en tre as ba ci as do Sul-Su des te e Nor te, e a im -
plan ta ção do Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter me lé tri cas.

So bre es ses pro gra mas, de iní cio, fa ze mos uma 
de cla ra ção de voto. Nes te mo men to não po de mos
nos de i xar do mi nar por ques ti ún cu las de na tu re za
ide o ló gi ca. O que sig ni fi ca que de ve mos re a li zar os
in ves ti men tos de in ter li ga ção das ba ci as hi dro grá fi -
cas men ci o na das por in ter mé dio das em pre sas es ta -
ta is fe de ra is. Esta mos fa lan do so bre tu do de Fur nas e
da Ele tro nor te. Até por que dis cu tir a pri va ti za ção des -
sas em pre sas em um am bi en te tu mul tu a do como o
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atu al po de rá re dun dar em pre ju í zos para os co fres
pú bli cos. Nes se con tex to, não ve mos ne nhum sen ti -
do na pri va ti za ção des sas em pre sas no atu al mo -
men to. Acre di ta mos, e mu i to, que o se tor pri va do, na -
ci o nal e es tran ge i ro, de ve ria ser cha ma do ago ra para
con tri bu ir para a am pli a ção de nos sa ca pa ci da de de
ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção, e não para ad -
qui rir ati vos já ins ta la dos no País. Sa be mos que a
ven da dos ati vos des sas em pre sas es ta ta is so men te
con tri bu i ria para co brir dé fi cits no Orça men to da
União.

Gos ta ría mos de lem brar aos res pon sá ve is pelo
pro gra ma de pri va ti za ção do Go ver no o de po i men to
in sus pe i to do Pro fes sor Arnold Har ber ger, um dos
mais ilus tres pro fes so res de eco no mia da Uni ver si da -
de de Chi ca go, em um sim pó sio in ter na ci o nal re a li za -
do em São Pa u lo, em se tem bro de 1993. Di zia o ilus tre
au tor que o mo vi men to de pri va ti za ção ob ser va do em
es ca la mun di al des de os anos oi ten ta de cor reu, so bre -
tu do, ain da que acom pa nha do de al guns ar gu men tos
eco nô mi cos bem ela bo ra dos, da ne ces si da de de con -
tro le dos dé fi cits pú bli cos. Dada a pre mên cia des sa
ques tão nos úl ti mos anos em mu i tos pa í ses, a ten dên -
cia tor nou-se en tão pre do mi nan te e a pri va ti za ção
pas sou a ser ado ta da de modo ace le ra do.

Por essa ra zão, lem bra va o re no ma do mes tre:

...nas de ci sões de po lí ti ca eco nô mi ca,
bem como em ou tros as sun tos, a pres sa, na 
ma i o ria das ve zes, leva ao des per dí cio. A
re gra mais sim ples que deve ser se gui da
pelo se tor pú bli co num pro gra ma de pri va ti -
za ção é a de imi tar o que o se tor pri va do fa -
ria em cir cuns tân ci as com pa rá ve is.

Se ria ini ma gi ná vel, acres cen ta mos, que uma
Shell, uma IBM ou uma Volk swa gen vi es sem a ne go -
ci ar seus ati vos em um mo men to de ta ma nha tur bu -
lên cia. Mais do que nun ca pre ci sa mos ti rar pro ve i to
des se mo men to ad ver so para cons tru ir as ba ses da
re cons tru ção de nos so se tor elé tri co, sem pre ci pi ta -
ções.

Sa be mos hoje que a cri se de abas te ci men to
elé tri co po de ria ter sido mi ni mi za da com a im ple men -
ta ção do pro gra ma de ter me le tri ci da de a gás na tu ral.
O pro gra ma não de co lou por di ver sas ra zões, den tre
as qua is des ta ca mos as que se re fe rem ao pre ço do
gás, ar bi tra do pelo Go ver no Fe de ral, que de ci diu pela 
sua ho mo ge ne i za ção e que in cor po ra cri té ri os de cor -
re ção que re sul tam no des ca sa men to en tre as va ri a -
ções do cus to do gás na tu ral, fi xa do em dó la res, e da
ta ri fa de ener gia elé tri ca, fi xa da em re a is. 

Con for me co nhe ci do, o Pro gra ma Pri o ri tá rio de
Ter me lé tri cas, lan ça do em fe ve re i ro do ano pas sa do,
pre via a cons tru ção de 49 ter me lé tri cas. A Pe tro bras
de ve rá par ti ci par da cons tru ção de 29 uni da des.
Entre tan to, ape nas seis das 14 usi nas pre vis tas para
este ano vão co me çar a fun ci o nar efe ti va men te, com
uma con tri bu i ção de 1.200 me ga watts.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Per fe i ta men te, Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – No bre
Se na dor Ri car do San tos, V. Ex.ª abor da, com mu i ta
pro pri e da de, o pro ble ma que a Na ção vai en fren tar.
Ele não é ide o ló gi co, é gra ve e tem que ser so lu ci o na -
do. Não é um pro ble ma do qual se de vam ti rar di vi den -
dos po lí ti cos, mas que te mos de en fren tar e re sol ver
por amor a to dos os bra si le i ros e ao Bra sil. V. Exª o
abor da, de uma ma ne i ra mu i to in te res san te, como
eco no mis ta, com a ex pe riên cia que tem, di zen do que, 
ago ra, na área elé tri ca, a pri va ti za ção tem que pa rar.
E mais. Veja V. Exª que quan do a ban ca bra si le i ra es -
ta va ex plo din do, o Go ver no fez o Pro er – gas tou R$20 
e tan tos bi lhões – e sal vou os ban cos. Há que cri ar o
Pro er da ener gia elé tri ca ago ra. Arran ca-se dos ban -
cos, ar ran ca-se de onde for, acer ta-se no Orça men to,
mas há que fa zer um Pro er, man ten do as es ta ta is, in -
ves ti men tos pe sa dos e ur gen tes, dia e no i te, cri an do
até mais em pre gos, na trans mis são e na ge ra ção de
ener gia. E V. Exª fala com au to ri da de, por que há um
ano co me çou a pro mo ver aqui, na Co mis são de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra, in clu si ve na pre sen ça da
nos sa Pre si den te, Se na do ra Emi lia Fer nan des, vá ri -
as re u niões para que se equa li zas se o pre ço do gás
em um pon to em que ele pu des se se tor nar fac tí vel e
re a li zá vel para as ter me lé tri cas. Há um ano! Se na -
que la épo ca o pro ble ma ti ves se sido le va do a sé rio, já
po de ría mos ter mu i tas ter me lé tri cas pron tas para en -
trar em fun ci o na men to. Por tan to, V. Exª ex põe as suas 
idéi as com a au to ri da de de quem, há um ano, es ta va
avi san do que ha via ur gên cia na con du ção do pro ces -
so de cons tru ção de usi nas ter me lé tri cas. Cum pri -
men to, pois, V. Exª. E pen so que o Go ver no de ve ria
ouvi-lo. Ou seja, Eu cli des Scal co, Pe dro Pa ren te e o
Pre si den te da Re pú bli ca de ve ri am man dar bus car o
dis cur so de V. Exª aqui e, apo i a dos nele, co me çar a
tra çar me tas, não as de ama nhã e de po is – que vão
tra zer o ra ci o na men to, o que é ne ces sá rio –, mas de
de po is de ama nhã, do ano que vem e do ou tro, para
nos ti rar des se pro ble ma que ame a ça, como bem V.
Exª dis se, o cres ci men to e o de sen vol vi men to do Bra -
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sil nos pró xi mos dois anos. Mu i to obri ga do. Pa ra -
béns!

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ger son Ca ma ta, in cor po ro 
as suas ob ser va ções ao meu pro nun ci a men to, pois
mu i to o en ri que cem. V. Exª cha ma a aten ção para o
pa pel es tra té gi co que as em pre sas es ta ta is de ener -
gia elé tri ca de ve rão de sem pe nhar no atu al mo men to
de cri se pro fun da do se tor elé tri co bra si le i ro. E V. Exª
tam bém lem bra a au diên cia pú bli ca que foi re a li za da
no ano pas sa do, para bus car so lu ções para que o
pro gra ma pri o ri tá rio de ter me lé tri cas pu des se ser de -
fla gra do, re sol ven do prin ci pal men te o pro ble ma do
des ca sa men to en tre o pre ço do gás e o pre ço da
ener gia elé tri ca.

Mu i to obri ga do pela con tri bu i ção de V. Exª.

Con ti nuo o meu pro nun ci a men to. No rit mo atu al
de im plan ta ção do pro gra ma de ter me lé tri cas, como
eu es ta va di zen do, nem mes mo em 2002 te re mos
uma par ti ci pa ção de ci si va da ter me le tri ci da de na so -
lu ção da cri se de abas te ci men to.

Os ques ti o na men tos re la ci o na dos ao gás na tu -
ral e à ge ra ção ter me lé tri ca – como dis se o Se na dor
Ger son Ca ma ta – nos mo ti va ram a con vo car, em no -
vem bro pas sa do, no âm bi to da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos do Se na do, uma au diên cia pú bli ca
que con tou com a par ti ci pa ção de re pre sen ta ções da
ANP – Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, da ANEEL –
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, de em pre sá ri -
os e ou tras per so na li da des, com o ob je ti vo pre cí puo
de ace le rar o pro ces so de im plan ta ção das UTE. Pu -
de mos cons ta tar na que la oca sião que as au to ri da des 
fe de ra is pre sen tes não atri bu íam à ter me le tri ci da de o
sen ti do de ur gên cia que nos pa re cia ne ces sá rio. Infe -
liz men te, pou co se avan çou, des de en tão, na bus ca
de uma so lu ção dura dou ra. Nes ses de sen con tros,
re ce be mos com in te res se e es pe ran ça o pro nun ci a -
men to re cen te do Pre si den te da Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo, o Dr. Da vid Zylbers tajn, que de fen deu,
em en tre vis ta ao jor nal Va lor Eco nô mi co, de 13 de
mar ço pas sa do, a fi xa ção do pre ço do gás na tu ral
pro du zi do no Bra sil em re a is, como for ma de es ti mu -
lar a uti li za ção des se in su mo na ge ra ção de ener gia.
Na oca sião, o ilus tre exe cu ti vo de cli nou uma ver da de 
eco nô mi ca das mais re le vantes: ”O pre ço do gás bo li -
vi a no [em dó la res] não dá para mu dar por que há um
acor do in ter na ci o nal...Qu an to ao gás na ci o nal, po -
de-se dis cu tir uma al ter na ti va [a fi xa ção do pre ço em
re a is], por que o gás não é uma com mo dity como o
pe tró leo“.

Essa vi são cer ta men te con tri bu i rá para eli mi nar
um dos óbi ces apon ta dos para a par ti ci pa ção do se -
tor pri va do no pro gra ma de ter me lé tri cas e, sem dú vi -
da, con tri bu i rá para a cons tru ção de um se tor elé tri co
com pe ti ti vo e ali nha do com os in te res ses do de sen -
vol vi men to bra si le i ro. Re gis tre-se, no en tan to, que
ape sar des sas pro mes sas, o Go ver no Fe de ral, até
hoje, não re viu sua equi vo ca da po lí ti ca de pre ços
para o gás na tu ral. Já que não foi fe i to on tem, es pe ra -
mos que essa po lí ti ca seja re vis ta ama nhã.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, re a fir ma mos 
aqui, mais uma vez, nos sa po si ção quan to à ques tão
ener gé ti ca do País, re gis tra da em opor tu ni da des an -
te ri o res des ta tri bu na, que con tem pla:

ace le rar o Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter -
me lé tri cas, es pe ci al men te pela eli mi na ção
do prin cí pio da ho mo ge ne i za ção, pro mo ven -
do as ne ces sá ri as ade qua ções na po lí ti ca
de pre ços que pos sam cor ri gir o hi a to exis -
ten te en tre o pre ço do gás na tu ral e a ta ri fa
de ener gia elé tri ca, in clu si ve nos seus ín di -
ces de cor re ção;

re a va li ar o cro no gra ma de obras de ex -
pan são da in ter li ga ção das ba ci as Sul–Su -
des te–Nor te, com a am pli a ção da ca pa ci da -
de de trans mis são en tre as gran des ba ci as
do País, vi san do im plan tar ou ex pan dir as li -
nhas de trans mis são em tem po re cor de,
usan do a con tri bu i ção de Fur nas e da Ele -
tro nor te, em face da ur gên cia des sas obras;

dar iní cio ime di a to à cons tru ção da li -
nha de trans mis são Ouro Pre to–Vi tó ria, em
345Kw, vi san do cor ri gir as de fi ciên ci as apre -
sen ta das pe las li ga ções atu a is, em face da
con di ção de pon ta de li nha do Esta do do
Espí ri to San to no Sis te ma Su des te. 

Espe ra mos, e mu i to de se ja mos, que a re -
cém-cri a da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia,
ca pi ta ne a da pelo Mi nis tro Pe dro Pa ren te, ve nha a
dar sua ines ti má vel con tri bu i ção para a su pe ra ção
des ses pro ble mas que afli gem o se tor elé tri co bra si -
le i ro. O co nhe ci men to téc ni co da na tu re za dos pro -
ble mas en vol vi dos está dis po ní vel e é até abun dan -
te nas ins ti tu i ções fe de ra is e pri va das en vol vi das.
Pre ci sa mos, hoje, mais do que nun ca, de con ver -
gên cia de po si ções e de ter mi na ção para mi ni mi zar
os efe i tos da es cas sez de ener gia e, so bre tu do, ace -
le rar os in ves ti men tos que as se gu rem a ge ra ção e a 
dis tri bu i ção efi ci en tes de ener gia elé tri ca, a bem do
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cres ci men to eco nô mi co, da ge ra ção de em pre gos e
do bem-es tar da po pu la ção eco nô mi ca.

Mu i to obri ga do, Srªs e Srs. Se na do res e Srª Pre -
si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to por vin -
te mi nu tos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, sem pre de fen di, in clu si ve em ma ni -
fes ta ções des ta tri bu na, que Ro ra i ma os ten ta in dis cu -
tí vel po ten ci al para que lá se efe ti ve um for te e per ma -
nen te pro je to de apro ve i ta men to agro pe cuá rio.

Para mi nha sa tis fa ção, essa ava li a ção re ce beu,
há pou co, o opor tu no re fe ren do do en ge nhe i ro agrô -
no mo Wel ling ton do Ó, mes tre em ma ne jo e con ser -
va ção do solo da Embra pa, que afir ma se rem as ati vi -
da des agrí co la e pe cuá ria as prin ci pa is sa í das par ao
de sen vol vi men to só cio-eco nô mi co de Ro ra i ma. Suas
pa la vras, aliás, vi e ram cor ro bo rar as afir ma ções de
ou tros dois mes tres, os qua is já ci tei aqui em ju lho de
1997, res pec ti va men te, os dou to res Cé lio Flo ren ti no,
en tão as ses sor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, e Elí seo
Con ti ni, tam bém do qua dro de téc ni cos da Embra pa.

O pri me i ro, ao mos trar a nova fron te i ra pro du ti va 
que vai do cen tro-oes te em di re ção ao nor te, foi ta xa -
ti vo ao afir mar: “a pro du ção está mu dan do de lu gar
por que é mais lu cra ti vo. Ma ra nhão, Pi a uí, Ron dô nia,
Go iás e Mato Gros so es tão se tor nan do gran des pro -
du to res de grãos, prin ci pal men te de soja, mi lho e tri -
go, des ti na dos à ex por ta ção”. 

E o se gun do com ple men tou: “Vá ri os fa to res con -
tri bu em, para essa mu dan ça. São ter ras mais ba ra tas,
cli ma de fi ni do e alta pro du ti vi da de. Essa nova fron te i ra
agrí co la está le van do às Re giões Cen tro-Oes te e Nor te, 
a agro in dús tria e a in dús tria de in su mos agrí co las. A
pro du ção em es ca la de mi lho fará com que tam bém su i -
no cul tu ra e a avi cul tu ra se des lo quem para lá”.

Não há con tes ta ções, Srª Pre si den te, so bre as
con clu sões a que che ga ram es ses com pe ten tes téc -
ni cos, cu jas pes qui sas fo ram ela bo ra das com pro fis -
si o na lis mo e co nhe ci men to de ca u sa.

Estu dos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, há mu i to
nos mos tram que uma cons ciên cia na ci o nal está se
fa zen do em tor no da agri cul tu ra e que as por tas da
far tu ra de fi ni ti va men te se abrem com a nova fron te i ra
agrí co la que se cri ou no Cen tro-Oes te e que vai em
di re ção ao Nor te. Tão ní ti do é esse des lo ca men to da
pro du ção, que exem plos dis so são os Esta dos de
Mato Gros so e Go iás, o pri me i ro com pe tin do com o
Pa ra ná na pro du ção de soja e o se gun do cada vez

mais se fir man do como pro du tor agrí co la e como des -
ta que na ci o nal na pro du ção le i te i ra.

No con tex to das pos si bi li da des, Srª Pre si den te,
está in se ri do, com in ve já vel po ten ci al, o Esta do de
Ro ra i ma. A co me çar por nos sa pri vi le gi a da lo ca li za -
ção – uma po si ção ge o grá fi ca es tra té gi ca –, di vi din do 
fron te i ras com a Ve ne zu e la e a Re pú bli ca da Gu i a na,
pa í ses com os qua is es ta mos li ga dos por meio de ro -
do vi as. Ma na us, a ca pi tal do Ama zo nas, atin gi mos
com fa ci li da de, pela BR-174, hoje to tal men te as fal ta -
da, e cuja ma lha fa cil men te per mi te o es co a men to de
nos sa pro du ção pe los ter mi na is ma rí ti mos de Pu er to
Ordaz, de Ge or ge town e de Ita co a ti a ra, na Ama zô nia.

So mos o dé ci mo pri me i ro Esta do en tre as Uni da -
des da Fe de ra ção e nos sa gran de za ter ri to ri al é pou co
in fe ri or à de São Pa u lo; su pe ri or à do Pa ra ná e su pe ri or 
à ma i o ria dos pa í ses eu ro pe us. Sin gu lar men te, so mos
o Esta do mais se ten tri o nal do País, com 90% de nos so 
ter ri tó rio lo ca li za do no he mis fé rio nor te. Nos sas ter ras
são fer ti lís si mas, re ga das por far tos ma nan ci a is de
água. O ecos sis te ma é do ta do de ex ce len tes pro pri e -
da des fí si cas e de qua li da des to po grá fi cas in ve já ve is,
que fa ci li tam as prá ti cas de me ca ni za ção. Pos su í mos
um cli ma fa vo rá vel 12 me ses por ano, va ri an do en tre
23 e 31 gra us, e nos sas ocor rên ci as plu vi o mé tri cas
são bem de fi ni das, com 5 a 6 me ses de chu vas e 6 a 7
me ses de seca. Vale re gis trar que nos sas chu vas têm
iní cio no mês de maio e ter mi nam em se tem bro, no
má xi mo ou tu bro, com pre ci pi ta ção apro xi ma da de
1.200 mi lí me tros. Na seca, a pre ci pi ta ção não ul tra pas -
sa os 300 mi lí me tros.

To das es sas ca rac te rís ti cas – que nos di fe ren ci -
am dos de ma is Esta dos da Fe de ra ção –, se uti li za das 
com ra ci o na li da de e ob je ti vi da de, está ofi ci al men te
com pro va do, não ape nas po dem ga ran tir o abas te ci -
men to do mer ca do con su mi dor nas en tres sa fras,
como tam bém abas te cer, com a pro du ção de se men -
tes e grãos, a de man da ve ri fi ca da nos Esta dos de
Ron dô nia, do Ama zo nas, do Pará, do Ama pá e do
Ma ra nhão.

Para tan to, Srª Pre si den te, pre ci sa mos dis por
de tec no lo gi as que ob je ti vem sus ten tar o pro gres so
do se tor que, in fe liz men te, hoje re pre sen ta tão so -
men te 4,5% da eco no mia do Esta do, se gun do da dos
ofi ci a is.

O Esta do de Ro ra i ma, de acor do com o pro ces -
so de aná li se da ap ti dão dos so los – um es tu do efe tu -
a do pela Embra pa –, tem dis po ní ve is, para uti li za ção
ime di a ta, 1,4 mi lhão de hec ta res de cer ra dos – mais
co nhe ci dos como áre as de la vra do pela po pu la ção lo -
cal –, pro pí ci os à pro du ção de grãos. Des tes, 1,2 mi -
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lhão pró pri os ao cul ti vo de grãos de se que i ro e os ou -
tros 250 mil para o ir ri ga do.

To da via, de acor do com o Le van ta men to Sis te -
má ti co da Pro du ção Agrí co la, re a li za do pelo IBGE, no 
ano pas sa do, ir ri só ri os 40 mil hec ta res fo ram plan ta -
dos, ou seja, o plan tio se res trin giu a 2,8% de toda a
área dis po ní vel.

É do lo ro sa essa cons ta ta ção, Srª Pre si den te.
Ro ra i ma, com todo esse his tó ri co, no ins tan te em que
cres ce a de man da dos mer ca dos con su mi do res de
grãos, prin ci pal men te os do Ama zo nas e da Ve ne zu e -
la, sub ti li za seu po ten ci al pro du ti vo. Acres cen te-se
que, con si de ra da a área de cer ra dos dis po ní vel, po -
de ri am ain da ser im plan ta dos 700 mil hec ta res de
soja, 450 mil de mi lho, 50 mil de ar roz de se que i ro e
250 mil de ar roz ir ri ga do.

Com as mé di as atin gi das pe los pro du tos e os
pre ços vi gen tes, nos so Esta do, se con tas se com pro -
gra mas e re cur sos, po de ria pro du zir 5,5 mi lhões de
to ne la das de grãos anu al men te, o que cor res pon de -
ria a mais de 6% da pro du ção na ci o nal.

A co mer ci a li za ção de tal sa fra mo vi men ta ria
mais de R$1 bi lhão, re ver ten do em in cal cu lá ve is be -
ne fí ci os para a eco no mia lo cal.

É ina ce i tá vel, por tan to, que ape sar des sas
enor mes van ta gens de que dis põe Ro ra i ma, ain da
não te nha mos con se gui do im plan tar, de for ma de fi ni -
ti va e efi caz, uma po lí ti ca de de sen vol vi men to apta a
ala van car o se tor pri má rio e, con se qüen te men te,
toda a eco no mia do Esta do.

Impõe-se, ur gen te men te, que se jam es ta be le ci -
das me di das agre gan tes que pos sam de fla grar uma
po lí ti ca mais con sis ten te de de sen vol vi men to agro pe -
cuá rio, fun da men ta da nas de man das de Ro ra i ma e
na pers pec ti va de seu se tor pro du ti vo, den tre as qua is 
avul tam a ge ra ção de em pre go e de ren da.

Mais uma vez con cla mo o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so a não per mi tir que es mo re ça o pro -
pó si to de seu Go ver no de es ten der a fron te i ra agrí co -
la da Ama zô nia. Não de i xe cair no es que ci men to o
pro je to da Embra pa, com pre en den do 22 Mu ni cí pi os
en tre o cer ra do e a flo res ta ama zô ni ca, com a fi na li -
da de de am pli ar em até 20 mi lhões de hec ta res a
área des ti na da à pro du ção de grãos.

Esse pro je to, que, em sua fase ini ci al, en vol veu
nove Mu ni cí pi os de Ro ra i ma, gas tou R$560 mil dos
in ves ti men tos alo ca dos pelo BNDES, ex clu si va men te 
na aná li se do po ten ci al pro du ti vo de Boa Vis ta, Bon -
fim, Can tá, Nor man dia, Ama ja ri, Alto Ale gre, Mu ca jaí, 
Pa ca ra i ma e Ca ra ca raí.

Foi óti mo. Óti mo e ne ces sá rio. Prin ci pal men te
quan do sa be mos que, des sa aná li se, efe tu a da em
uma área de 3 mi lhões de hec ta res de cer ra do, fo ram
iden ti fi ca dos 1,4 mi lhão de hec ta res ca pa zes de re ce -
ber cul tu ras se cas de grãos como o mi lho, a soja e o
fe i jão, e ou tros 300 mil hec ta res com pa tí ve is com o
cul ti vo ir ri ga do de ar roz. Pro va in con tes te, Srª Pre si -
den te, de nos sas ca pa ci da des e, ao mes mo tem po,
pro va tam bém, in fe liz men te, do pou co caso que se
ve ri fi ca pela não efe ti va ção de uma ur gen te po lí ti ca
de de sen vol vi men to agro pe cuá rio em meu Esta do de
Ro ra i ma.

Nos sa apre en são au men ta, Srª Pre si den te,
quan do te mos no tí cia de que pes qui sas do BNDES
acer ca do cres ci men to eco nô mi co do País con clu í -
ram que o se tor agro pe cuá rio está en tre os ma i o res
ge ra do res de pos tos de tra ba lho, no cur to e mé dio
pra zos, com no tá vel re per cus são nos di fe ren tes se to -
res da eco no mia.

Em sín te se, eram es tas as co lo ca ções que que -
ria tra zer à tri bu na des ta Casa. Mos trar a dura re a li da -
de que vive nos so povo em con tras te com o po ten ci al
de nos sa ter ra. E aler tar a Na ção so bre nos sas pos si -
bi li da des e di zer de nos sa per ple xi da de di an te do
des dém que se faz fren te a tan ta po ten ci a li da de.

Qu e re mos tra ba lho. Qu e re mos pro du zir. Qu e re -
mos ape nas uma po lí ti ca ra ci o nal e pro gra ma da, com 
pro je tos e re cur sos de fi ni dos, di ri gi dos para a agri cul -
tu ra, a pe cuá ria e o hor ti fru ti gran je i ro, nos sas prin ci -
pa is e pri me i ras vo ca ções, para que, em pou quís si mo 
tem po, pos sa mos pro var nos sa fan tás ti ca con di ção
de ex tra or di ná ria fron te i ra agrí co la.

Esta mos, não há como ne gar, es que ci dos nos
gran des pro je tos eco nô mi cos des te País. Nos sa so -
bre vi vên cia – é tris te, mas é ver da de, sem ne nhum
dra ma -, é man ti da gra ças à gar ra e à de ter mi na ção
de um povo des te mi do e ou sa do. Um povo que não
mede es for ços para pre ser var sua his tó ria. Uma so ci -
e da de que traz den tro de si a bra vu ra, a al ti vez e a
dig ni da de do Povo da Flo res ta. Um povo, en fim, que
se or gu lha de ser mar co vivo a de mar car lon gín quas
fron te i ras e a pre ser var um chão que, to dos sa be mos, 
agu ça a co bi ça in ter na e ex ter na e é pal co de dis cus -
sões as mais apa i xo na das: a Ama zô nia.

Te nho fé, Se nho ra Pre si den te, de que um dia
Ro ra i ma será pal co da ma i or evo lu ção agrá ria ja ma is
vis ta no Bra sil e no mun do. E con ti nuo acre di tan do
que os pró xi mos pas sos na di re ção da con cre ti za ção
des se so nho dos ro ra i men ses ain da se rão da dos no
go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga da.
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A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, por per mu ta com o Se -
na dor Ca sil do Mal da ner. V. Exª dis põe de vin te mi nu -
tos para o seu pro nun ci a men to.

A Pre si dên cia gos ta ria de re gis trar a pre sen ça e 
dar boas-vin das aos alu nos e pro fes so res que nos vi -
si tam. Re ce bam des ta Casa a ins pi ra ção de que este
País é bom e que a res pon sa bi li da de tam bém pas sa
pe los jo vens nes te mo men to. Se jam bem-vin dos!
(Pal mas.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE . Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain -
da so bre o ra ci o na men to de ener gia, o res pe i tá vel
Jor nal do Bra sil, em sua edi ção de 10 do cor ren te,
re ser va gran de par te do seu ca der no de eco no mia à
aná li se da ques tão.

Re fe rin do-se a do cu men to do Ope ra dor Na ci o -
nal de Sis te ma – ONS, de abril do ano pas sa do, nes -
sa mes ma oca sião re me ti do à Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca – Ane el e ao Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia, o pe rió di co cons ta ta que o Go ver no, há pelo
me nos um ano, já sa bia da pos si bi li da de...

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pois não.

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu
apar te não se re fe re ao pro nun ci a men to que V. Exª
co me çou ago ra, mas pre ten de co mu ni car às Srªs e
Srs. Se na do res que se en con tram no re cin to, em vi si -
ta, acom pa nha dos pelo De pu ta do ce a ren se Ra i mun -
do Go mes de Ma tos, De pu ta dos mem bros da co mis -
são de pre vi dên cia so ci al do Mé xi co, para fa zer um in -
ter câm bio. Então, peço des cul pas a V. Exª pela in ter -
rup ção, mas não po de ria de i xar de fa zer esse re gis -
tro. Mu i to obri ga da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na do ra Mar lu ce Pin to, a in ter rup ção va leu
a pena, por que va lo ri zou subs tan ci al men te o meu
pro nun ci a men to, já que en tre o Mé xi co e o Bra sil
exis tem re la ções de ami za de e re la ções co mer ci a is
que pre ci sam ser pre ser va das, aci ma de tudo, pela
ad mi ra ção que os bra si le i ros têm pelo Mé xi co, não
só pela be le za des se país, mas tam bém pelo seu de -
sen vol vi men to, que hoje é uma tô ni ca nas con ver sas 
e dis cus sões a res pe i to do desen vol vi men to mun di al. 
Se jam bem-vindos to dos os De pu ta dos do Mé xi co! É
uma ale gria mu i to gran de re ce bê-los aqui, no Se na do 
Fe de ral!

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, com a per mis são de
V. Exª, esta Pre si dên cia, em nome da di re ção des ta
Casa e de to dos os Srs. Se na do res e as Srªs Se na do -
ras, tam bém se as so cia às pa la vras de V. Exª no sen -
ti do de de se jar à de le ga ção do Mé xi co as boas-vin -
das. Expres sa mos a nos sa sa tis fa ção em re ce bê-los.
Ontem, ti ve mos o pra zer de re ce ber os Se na do res do
Mé xi co, que tam bém acom pa nham a de le ga ção. Os
De pu ta dos tam bém são bem-vin dos a esta Casa e,
por tan to, ao Bra sil.

Nos sos cum pri men tos e nos so abra ço!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Dan do con ti nu i da de ao nos so pro nun ci a men -
to so bre a cri se ener gé ti ca, que ro di zer que, de fato,
no re la tó rio Pla ne ja men to Anu al da Ope ra ção Ener -
gé ti ca ano 2000, essa gra ve ad ver tên cia do Ope ra dor 
Na ci o nal de Sis te mas che ga va aos es ca lões su pe ri o -
res da Admi nis tra ção Pú bli ca em tem po há bil para as
pro vi dên ci as des ti na das a re du zir os efe i tos do cha -
ma do apa gão, a par tir de 1º de ju nho pró xi mo – o que
já foi an te ci pa do em 15 dias, uma vez que, nas Re -
giões Su des te e Nor des te, o Go ver no já de ter mi nou o 
ra ci o na men to.

Acres cen ta ram os téc ni cos do ONS que ”o ris co
mais se ve ro ob ser va do cor res pon de ao sub sis te ma
Su des te/Cen tro-Oes te“, no biê nio 2000/2001, em va -
lo res pró xi mos a 20%, ou seja, qua tro ve zes su pe ri or
ao ace i tá vel e que se ria o per cen tu al a evi den ci ar pro -
ble mas, des con si de ra dos pelo Go ver no, com o abas -
te ci men to.

Con se qüen te men te, Sr. Pre si den te, re co nhe cen -
do-se que os ní ve is dos re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas
da que las re giões es ta vam aba i xo dos li mi tes de se gu -
ran ça, foi pro vi den ci a da a ela bo ra ção do Pla no de
Con tin gen ci a men to de Car ga, des ti na do a fi xar o sis te -
ma de co tas e a ori en tar o ra ci o na men to de ener gia.

Re ve la ain da o Jor nal do Bra sil que nem o
Mi nis té rio e nem o ONS de mons tra ram ma i o res pre -
o cu pa ções com esse qua dro ame a ça dor. Pre fe ri -
ram, ao con trá rio, es co lher os 80% de pos si bi li da -
des de for tes chu vas no trans cor rer do ano em cur -
so, que, na hi pó te se, fa ri am trans bor dar os re ser va -
tó ri os.

Se gun do cons ta, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so não te ria sido aler ta do para a gra vi da -
de do pro ble ma. No en tan to, há pelo me nos 13 me -
ses, sa bia-se, por meio de do cu men tos, dos ele va -
dos ris cos que a es cas sez de chu vas tra zia para os
sub sis te mas Su des te/Cen tro-Oeste e Nor des te.
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O Ope ra dor Na ci o nal de Sis te mas – ONS não jul -
gou ne ces sá ria, mes mo as sim, a ins ti tu i ção de um pro -
gra ma mais ame no de ra ci o na men to, op tan do pela su -
ges tão de um pro gra ma de in cen ti vo à con ser va ção de
ener gia. Po rém, não de i xou de aler tar o Go ver no e sua
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca ”so bre os ba i xos
ní ve is dos re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas“.

Já em de zem bro úl ti mo, o ONS cha ma va a aten -
ção para ”o alto ris co de fal ta de ener gia“. To da via, no
mês se guin te, as pre ci pi ta ções vol ta ram a en cher os
re ser va tó ri os, le van do à des con si de ra ção do avi so.
Em fe ve re i ro, por fim, cons ta tou-se que as chu vas es -
pe ra das não vi e ram e que o ní vel dos re ser va tó ri os
ha via des pen ca do.

Além do Su des te, do Cen tro-Oes te e do Nor -
des te, o Go ver no pen sa es ten der o ra ci o na men to de
ener gia a ou tras re giões, atin gin do, na prá ti ca, todo o
País, não se des car tan do a pos si bi li da de de no vas
me di das no ano vin dou ro.

Isso im por ta na ocor rên cia de re ces são eco nô -
mi ca tam bém em 2002, no caso da am pli a ção do ra ci -
o na men to até o mês de abril, in di can do que o Pro du to 
Inter no Bru to – PIB – do pri me i ro tri mes tre deve ex -
pres sar que da de 1,5% em com pa ra ção com o mes -
mo pe río do do cor ren te ano.

Apon ta ain da o do cu men to do ONS que, con si -
de ra do o biê nio 2000/2001, a pior si tu a ção foi ob ser -
va da no sub sis te ma Su des te/Cen tro-Oes te, ”com
cer ca de 17% de pro ba bi li da de de ocor rên cia de dé fi -
cit igual ou su pe ri or a 5% da car ga pro je ta da para o
qüin qüê nio“. Para o sub sis te ma Nor des te, ”os ris cos
de dé fi cits fo ram su pe ri o res a 5% da car ga da or dem
de 15%“, no mes mo biê nio.

Os re ser va tó ri os do Su des te, que hoje ope ram
com ape nas 30,8% de sua ca pa ci da de, po dem che gar
a 12%, quan do nor mal men te de ve ri am ope rar, nes ta
épo ca do ano, com 70 a 80% de sua ca pa ci da de.

A esse pro pó si to, fon te pa la ci a na as si na lou que, 
”ela bo ra do com mais cal ma um pla no de ra ci o na men -
to“, em ja ne i ro, não es ta ría mos hoje sub me ti dos ao
que aí está, ”na ver da de, um apa gão dis far ça do“, que, 
acres cen ta mos, des de logo, im põe se ve ros sa cri fí ci -
os à po pu la ção, mais uma vez con vo ca da a su por tar
as con se qüên ci as do de sa cer to do Go ver no.

Exem plo dis so, é es pe ra da, à con ta do ra ci o na -
men to de ener gia elé tri ca, sig ni fi ca ti va que da da ati vi -
da de eco nô mi ca, com a con se qüen te re du ção na ar -
re ca da ção de im pos tos da União, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os, o que pode obri gar a au to ri da de fa zen dá -
ria a pro du zir um ri go ro so aper to fis cal, com o cor te

de in ves ti men tos e de re cur sos para os pro gra mas do 
Go ver no.

Ade ma is, ele deve cum prir o com pro mis so, as su -
mi do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, FMI, de
ob ter um su pe rá vit pri má rio de 3% do Pro du to Inter no
Bru to e con tor nar gran des di fi cul da des no acer to da
ba lan ça co mer ci al.

Os Esta dos de vem per der R$6,6 bi lhões na ar -
re ca da ção do Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do -
ri as e Ser vi ços – ICMS, se gun do es ti ma ti vas da Fun -
da ção Ge tú lio Var gas – FGV.

Ha ve rá pre ju í zo de R$15 bi lhões na pro du ção e
per da de 800 mil pos tos de tra ba lho, além de com pli -
ca ções igual men te na ba lan ça co mer ci al, com per da
pre vis ta de US$1,6 bi lhão, em con se qüên cia da res -
tri ção da ofer ta. Pro du zin do me nos, va mos ex por tar
me nos e im por tar mais.

Gros so modo, não são por in te i ro trans pa ren tes
as in for ma ções so bre como o País che gou a uma tão
ri go ro sa cri se ener gé ti ca. Exis tem, po rém, re gis tros
de que o Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, no co me ço
de 1999, aler ta va para um im pe ra ti vo ra ci o na men to
de ener gia, a par tir do ano se guin te, como me di da
para en fren tar o de se qui lí brio en tre a ofer ta e a de -
man da.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – É com imen sa sa tis fa ção que con ce do o apar -
te a V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, eu não gos ta ria de in -
ter rom per o bri lhan te e fun da men tal dis cur so de V.
Exª, que, com mu i ta pro pri e da de, traz uma fo to gra fia
do dra ma da ge ra ção de ener gia no País. E, como dis -
se ago ra V. Exª, essa era uma ques tão pre vi sí vel. Nin -
guém foi to ma do de sur pre sa. Quem as sim fala, pa re -
ce-me, não re ve la a ver da de. Esse é o ar gu men to de
con ve niên cia. Essa ques tão da ve ra ci da de re al men te
me re ce ria uma lar ga re fle xão fi lo só fi ca, mas ad mi to
que, na vida pú bli ca, exis te a men ti ra de con ve niên -
cia, para não di zer o ar gu men to de con ve niên cia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Esta mos vi ven do no País dos pi nó qui os!

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Exa ta men te.
Con cor do com V. Exª. Isso era algo pre vi sí vel há dois
anos. E os in ves ti men tos fo ram sen do re du zi dos pa u -
la ti na men te. Veio, en tão, à ba i la essa fa lá cia da pri va -
ti za ção, que re sol ve ria to das as ma ze las, so bre tu do
na pro du ção de ener gia no País. Ora, sa be mos que,
se o País ti ves se do a do to das as suas em pre sas, in -
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clu si ve a de ge ra ção de ener gia, isso cus ta ria mais
ba ra to para todo o povo bra si le i ro, já que os be ne fí ci -
os com ju ros sub si di a dos, re nún ci as fis ca is e ou tras
van ta gens es pú ri as ge ra ram um pre ju í zo ma i or do
que a sim ples do a ção. Po rém, o dra má ti co é que nin -
guém quer sa ber de cons tru ir ou tras Ita i pus; nin guém
está pre o cu pa do em cons tru ir ou tras hi dre lé tri cas,
como aque las do rio São Fran cis co. O que que rem é
abo ca nhar os in ves ti men tos pú bli cos a tro co de nada, 
a pre ço de ba na na. Pior do que a do a ção é essa
trans fe rên cia gra tu i ta. Veja V. Exª que es ta mos di an -
te de uma si tu a ção dra má ti ca, por que o País de ve rá
pa rar de cres cer, di mi nu ir o rit mo, já numa si tu a ção
di fí cil, por que esse ní vel não aten de à de man da na ci -
o nal e, so bre tu do, vai ge rar mais de sem pre go, quer
di zer, o povo vai pa gar essa con ta com fome, com mi -
sé ria e ex clu são so ci al. Esta mos di an te de uma si tu a -
ção apa ren te men te ir re ver sí vel, pela qual a úni ca res -
pon sá vel tal vez seja a pro vi dên cia di vi na, por que não
fez cair as chu vas em abun dân cia. Ora, há uma res -
pon sa bi li da de sim, e o Con gres so está di an te de um
fato que afe ta rá a po pu la ção e que vai ge rar, in clu si -
ve, re a ções im pre vi sí ve is. Não se sabe como a so ci e -
da de re ce be rá a fal ta de um ser vi ço es sen ci al, de um
bem do co ti di a no que, como a água, so men te é per -
ce bi do quan do faz fal ta. Assim será com a luz. No
meu en ten der, o Con gres so deve de bru çar-se so bre
essa ques tão de ma ne i ra pro fun da, re a li zan do uma
in ves ti ga ção que te nha como ob je ti vo ma i or dar a co -
nhe cer a ver da de à Na ção e, con se qüen te men te,
apu rar res pon sa bi li da des. Está aí um tema im por tan -
te a ser di lu ci da do por uma Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to, e o Con gres so - não ape nas o Se na do, mas 
a Câ ma ra dos De pu ta dos tam bém, que já es bo ça
essa idéia - de ve ria apu rar com exa ti dão as res pon -
sa bi li da des. Por que não se to ma ram pro vi dên ci as na 
hora cer ta? Por que a pre va ri ca ção pas sou im pu ne -
men te in clu si ve pela mí dia, que às ve zes é tão ri go ro -
sa? V. Exª está fa zen do um re tra to ver da de i ro e pro -
fun do des sa re a li da de. E, ao pa ra be ni zá-lo, que ro
apro ve i tar para lhe su ge rir que in ves ti gue mos a fun do 
o pro ble ma, apu re mos as res pon sa bi li da des e apre -
sen te mos so lu ções ur gen tes e pri o ri da des para ame -
ni zá-lo. Te nho cer te za de que a ca pa ci da de cri a ti va
do povo bra si le i ro, a boa von ta de e a in ten ção reta
con tri bu i rão para que os pro ble mas se jam re sol vi dos, 
ain da que es te ja mos em ple na cri se. Mu i to obri ga do a 
V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Essa su ges tão é da mais alta im por tân cia,
Se na dor Amir Lan do, e já foi ven ti la da tam bém pelo

Se na dor Ro ber to Fre i re. Assi na rei, sem a me nor dú -
vi da, o re que ri men to de ins ta la ção de uma CPI com o
ob je ti vo não ape nas de in ves ti gar os fa to res que de -
ter mi na ram essa cri se, mas tam bém de pro por so lu -
ções, mes mo por que já se cons ta tou, con for me eu
dis se no iní cio de meu pro nun ci a men to, que o Go ver -
no sa bia do pro ble ma. Ha via um re la tó rio, de no mi na -
do Pla ne ja men to Anu al da Ope ra ção Ener gé ti ca do
Ano 2000, que foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia pelo ONS, o Ope ra dor Na ci o nal de Sis -
te mas, ór gão que está na li nha de fren te e sabe o que
está acon te cen do em cada usi na e em cada sis te ma
de trans mis são de ener gia elé tri ca. O Go ver no foi
aler ta do so bre o pe ri go por esse do cu men to, pu bli ca -
do e di re ci o na do aos seus ór gãos ins ti tu ci o na is, mas
ne nhu ma pro vi dên cia foi to ma da. Além do mais, o
Go ver no pre ci sa en ten der que so mos de pen den tes,
qua se que ex clu si va men te, de uma ma triz ener gé ti ca
ba se a da em hi dre lé tri cas. Não tra ba lha mos com ou -
tras op ções ou al ter na ti vas.

Di vul gou-se que iría mos cons tru ir ou tras usi nas; 
en tre tan to, isso não acon te ceu. Par ti ci pei da úl ti ma
ina u gu ra ção de uma usi na, a de Xin gó, no Nor des te,
que ocor reu, se não me en ga no, em 1995. Ela foi
cons tru í da du ran te anos, pas san do por vá ri os Go ver -
nos, não só pelo Go ver no do Pre si den te José Sar ney, 
e foi ina u gu ra da pelo Pre si den te Col lor. De lá para cá,
não hou ve ne nhum em pre en di men to des se tipo para
sal va guar dar o Bra sil de uma cri se tão avas sa la do ra
como a que es ta mos vi ven do.

Hoje, os jor na is di vul gam o pla no de ener gia,
an te ci pa do em quin ze dias, que de ter mi na uma ta ri fa
di fe ren ci a da: o con su mi dor re si den ci al que uti li zar
mais de 250 qui lo watts pa ga rá mais, pois ha ve rá um
es ca lo na men to e, a cada pa ta mar de con su mo, a ta ri -
fa será ma i or. Se gun do o que se in for ma, isso não in -
flu en ci a rá a in fla ção. Eu du vi do dis so, por que, com a
que da do de sen vol vi men to, ou seja, do nos so PIB, e
com o de sem pre go que vai au men tar ain da mais no
Bra sil, a in fla ção vai re cru des cer, la men ta vel men te,
com o cor te da nos sa pro du ção.

Assim, Sr. Pre si den te, não obs tan te a im por tân -
cia do tema, não foi de vi da men te con si de ra da a in for -
ma ção do ONS, res tan do dele uma his tó ria re ve la do -
ra de de sen con tros, de sin for ma ções e dis pli cên ci as
ina ce i tá ve is. Bas ta ver que o Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti ca Ener gé ti ca, cri a do em agos to de 1997 para o
pla ne ja men to de ações no se tor, re u niu-se, des de en -
tão, ape nas três ve zes – uma pro va da ine fi ciên cia de
de ter mi na das ins ti tu i ções. Por que elas exis tem não
sa be mos. Aqui está a pro va. So men te no iní cio des te
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ano o ONS, a Ane el e o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, 
ante a cri se já ins ta la da, mo vi men ta ram-se no sen ti do 
de es ta be le cer um pro gra ma de ra ci o na men to.

Esta mos con clu in do, Srª Pre si den te, re gis tran -
do in te gral con cor dân cia tam bém com re cen te edi to ri -
al da Fo lha de S.Pa u lo, se gun do o qual as ad ver tên -
ci as so bre a cri se ener gé ti ca, re pe ti das a cada ano,
fo ram ig no ra das pelo Go ver no. No caso, ele sem pre
es te ve mais in te res sa do na ”pri va ti za ção rá pi da e mal 
re gu la da do se tor, sem me dir con se qüên ci as“, en tre
as qua is ali nham-se as cada vez pi o res ”con di ções de 
fi nan ci a men to da eco no mia“ e o atu al ”cho que si mul -
tâ neo na pro du ção e nos ín di ces de pre ços“.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Peço li cen ça
à nos sa Pre si den te, pois eu não po de ria, acom pa -
nhan do o dis cur so de V. Exª, de i xar de tra zer o meu
apo io ao le van ta men to que faz so bre pro vi dên ci as
que de ve ri am ou de ve rão ser ado ta das. V. Exª aca ba
de fa zer re ve la ções de que o Con se lho de Po lí ti ca
Ener gé ti ca não se re u niu, e eu di ria, meu caro Se na -
dor Va la da res, que de ve mos pro por algo ur gen te -
men te. É cla ro que há uma sé rie de de sen con tros,
mas pre ci sa mos en con trar uma sa í da para o mo men -
to que es ta mos vi ven do. Apro ve i to a opor tu ni da de
para su ge rir a V. Exª que or ga ni ze mos aque le gru po
de tra ba lho pro pos to on tem pelo Se na dor Fre i re, para 
que se ja mos ca pa zes, em nome do Con gres so, de
apre sen tar à Pre si dên cia da Re pú bli ca uma su ges tão 
de como po de ría mos mi no rar o pro ble ma. Sou en ge -
nhe i ro de ele tri ci da de e co nhe ço esse as sun to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – E bom en ge nhe i ro!

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que tam bém
foi Go ver na dor, como eu. Na tu ral men te, V. Exª, que
abor da a ques tão, fa ria par te des se nos so gru po, e eu 
pro po ria algo de emer gên cia. Ape nas para adi an tar,
já co me cei a me mo vi men tar e che guei à con clu são
de que isso é pos sí vel. Se gun do le van ta men to que
fiz, o dé fi cit do Nor des te – que in clui o Esta do de V.
Exª e o meu – é de 1.000 me ga watts, os qua is, se in -
se ri dos na li nha da Re gião, evi ta ri am o ra ci o na men to
na que la área, meu caro Se na dor e com pa nhe i ro.
Como po de ría mos ar ran jar 1000 me ga watts? Com
le a sing, po de ría mos for mar vin te gru pos de 50 me -
ga watts, di vi di dos em sub gru pos de 2,5. Assim como
se alu ga avião, o Go ver no Fe de ral e as em pre sas alu -

ga ri am es ses gru pos ge ra do res. Isso exis te no mun -
do in te i ro. Então, o nos so gru po po de ria to mar a fren -
te. Eu já fiz esse le van ta men to, por con ta pró pria, e
ob ser vei que po de re mos ter vin te gru pos de 50 me -
ga watts. O dé fi cit no Nor des te é de mil me ga watts; o
do Sul é de 2 mil me ga watts. O dé fi cit to tal é de 3 mil
me ga watts. Cre io que, com boa von ta de, em qua tro
me ses con se gui re mos pro du zir esse mon tan te e evi -
tar o apa gão que está sen do anun ci a do. É uma in for -
ma ção adi ci o nal. Pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com a per mis são de V. Exª, gos ta ria de in cor -
po rar, com mu i ta ale gria, as suas sá bi as pa la vras ao
meu pro nun ci a men to. V. Exª, en ge nhe i ro com pe ten te
que é, foi, por duas ve zes, Go ver na dor do seu Esta do, 
o Pi a uí, onde de mons trou sua ca pa ci da de para os
gran des em pre en di men tos e ino va ções não ape nas
no se tor de sa ne a men to bá si co como em to dos os se -
to res da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Srª Pre si den te, para não to mar o tem po dos de -
ma is Se na do res ins cri tos, já que o meu tem po en con -
tra-se es go ta do, gos ta ria que V. Exª de ter mi nas se a
pu bli ca ção do res tan te do meu dis cur so.

Obri ga do a V. Exª.

SEGUE RESTANTE DO PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR ANTONIO
CARLOS VALADARES:

Srª. Pre si den te, como re sul ta do do ”fra cas so da
po lí ti ca ener gé ti ca do Go ver no“, atri bu í do à ”fi xa ção
na pro du ção de es ta tís ti cas ma cro e co nô mi cas fa vo -
rá ve is“, o ”Pla no Real, a es ta bi li da de de pre ços, as
pers pec ti vas de su pe ra ção da de si gual da de so ci al in -
ter na e o atra so re la ti vo na pla no in ter na ci o nal so frem 
du ros re ve ses“.

Os me i os de co mu ni ca ção pro cu ram en fa ti zar
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não te -
ria sido avi sa do da di men são e pro fun di da de da cri se
ener gé ti ca. 

Con tu do, o ale ga do des co nhe ci men to não isen -
ta o Go ver no da res pon sa bi li da de pela qua se fa lên cia 
des se se tor es tra té gi co para o fu tu ro do País e pe los
trans tor nos im pos tos à po pu la ção, a gran de ví ti ma do 
anun ci a do apa gão.

Em ques tão des sa im por tân cia, não po de ria o
Go ver no des pre zar o im pe ra ti vo da con vic ção, pró -
pria de cada ato ou pro vi dên cia ofi ci al, subs ti tu in do-o
pela de ci são ir res pon sá vel, o mero e dis pli cen te pal -
pi te, na con du ção dos mag nos in te res ses do País.

Afi nal, a dis pli cên cia não cons ti tui com por ta -
men to a ser ad mi ti do en quan to cor re to o de sem pe -
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nho de fun ções, em qual quer ní vel hi e rár qui co, na
Admi nis tra ção Pú bli ca.

Era o que tí nha mos a di zer.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – V.
Exª será aten di do, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, na for ma re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Srª Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Con ce do a pa la vra, como Lí der, a V. Exª, por cin co mi -
nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para re gis -
trar, ra pi da men te, uma ação im por tan te re a li za da
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te, por de ci são pes so -
al do Mi nis tro Ze qui nha Sar ney.

Sr. Pre si den te, em 1998, o Esta do de Ro ra i ma
foi atin gi do por um gra ve in cên dio. Uma gran de área
do Esta do pe gou fogo em con se qüên cia das que i ma -
das fe i tas pe los agri cul to res ao pre pa rar a ter ra para o 
plan tio. Na que le ano, de vi do ao cli ma seco, a si tu a ção 
foi atí pi ca, e o Esta do de Ro ra i ma so freu uma ca tás -
tro fe ini ma gi ná vel. A par tir daí, to dos os anos, no ve -
rão, a pre o cu pa ção é gran de no Esta do, de vi do à pos -
si bi li da de de no vos in cên di os.

No iní cio do úl ti mo ve rão, pro cu rei o Mi nis tro José
Sar ney Fi lho e le vei a ele vá ri as re i vin di ca ções, para
que S. Exª to mas se pro vi dên ci as para evi tar a re pe ti ção, 
em Ro ra i ma, dos pro ble mas ocor ri dos em 1998.

Sr. Pre si den te, que ro aqui re gis trar que S. Exª
agiu pron ta men te, to mou pro vi dên ci as im por tan tes e
man dou-me ago ra cor res pon dên cia para mos trar,
ven ci do o ve rão, as ati tu des to ma das e o re sul ta do – a 
não ocor rên cia de um ca ta clis mo como aque le. 

Qu e ro agra de cer o Mi nis tro José Sar ney Fi lho, o 
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o Iba ma e re gis trar a
cor res pon dên cia, que re la ta as ações to ma das, tais
como tre i na men to, con tro le, fis ca li za ção, for ma ção
de pes so al e in ves ti men to no pro ces so de me ca ni za -
ção do uso do solo, para evi tar a que i ma da. 

Por tan to, com sa tis fa ção, que ro di zer que Ro ra i -
ma ven ceu mais uma eta pa im por tan te. Já co me ça -
ram as chu vas e es ta mos fora da si tu a ção de ris co. 

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que, jun ta men te
com as mi nhas pa la vras, se jam trans cri tos, nos Ana is
des ta Casa, os ofí ci os en ca mi nha dos a mim re la tan -
do as pro vi dên ci as to ma das.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ,
INSERIDOS NO ART. 210 DO REGIMENTO 
INTERNO:

OF. Nº 418/ASPAR/MMA

Bra sí lia, 4 de maio de 2001

Se nhor Se na dor,
Com re fe rên cia ao Ofi cio 46/2001–GSRJ, em que

Vos sa Exce lên cia so li ci ta in for ma ções a res pe i to das
me di das pre ven ti vas de com ba te a in cên di os na re gião
ama zô ni ca, ado ta das por esta Pas ta, in cum biu-me o
Se nhor Mi nis tro José Sar ney Fi lho de en ca mi nhar, em
ane xo, o Ofí cio GP/nº 92/2001-I, do Insti tu to Bra si le i ro
do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is 
– IBAMA, e o Memo/Pro ar co/nº 106/2001, con ten do in -
for ma ções per ti nen tes ao as sun to.

Lem bro que esta Asses so ria co lo ca-se à dis po -
si ção de Vos sa Exce lên cia para es cla re ci men tos adi -
ci o na is, caso ne ces sá rio.

Aten ci o sa men te, – Iris mar Na ves Men des,
Che fe da Asses so ria Par la men tar. 

OF. GP/Nº 92/01-I

Bra sí lia, 23 de abril de 2001

Se nho ra Che fe,
Em res pos ta à de man da do Se na dor Ro me ro

Jucá acer ca da pre o cu pa ção com as que i ma das des -
con tro la das e suas con se qüên ci as para a re gião
ama zô ni ca, in for ma mos que esta é tam bém uma pre -
o cu pa ção cons tan te des te Insti tu to e que, nes se sen -
ti do, o Iba ma tem dado aten ção es pe ci al ao as sun to.

Enca mi nha mos do cu men to da Di re to ria de Con -
tro le Ambi en tal que dá de ta lhes das ati vi da des que
vêm sen do de sen vol vi das no âm bi to do Pro ar co para
oti mi zar o con tro le das que i ma das.

Co lo ca mo-nos à dis po si ção para ou tros es cla -
re ci men tos.

Aten ci o sa men te, – Ro ber to Ser gio Stu dart Wi -
e mer, Che fe de Ga bi ne te.

MEMO/PRO AR CO/Nº 106/01

Bra sí lia, 6 de abril de 2001

Se nhor Di re tor,
Em aten di men to à so li ci ta ção do Ilmº Se na dor

Ro me ro Jucá, ao ma ni fes tar sua apre en são com a
pos si bi li da de de ocor rên cia de gran des in cên di os no
Esta do de Ro ra i ma, é que in for ma mos ser tam bém
uma pre o cu pa ção do Mi nis té rio do Meio Ambi en te –
MMA, que anu al men te, des de o gran de in cên dio de
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1998, pro mo ve, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro
do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá -
ve is – IBAMA, na que le Esta do, du ran te a es ta ção
seca, in ten sa ati vi da de de fis ca li za ção e con tro le de
que i ma das, bem como cam pa nhas de pre ven ção aos 
in cên di os flo res ta is. Ain da como ação pro a ti va cria,
no âm bi to do Iba ma, em 1998, o Pro gra ma de Pre -
ven ção e Con tro le de Qu e i ma das e Incên di os Flo res -
ta is na Ama zô nia Le gal – PROARCO, pro gra ma que,
como for ma de au xi li ar o Esta do, cri ou, tre i nou e equi -
pou em 5 mu ni cí pi os (Pa ca ra i ma, Ama ja ri, Ca ra ca raí, 
Bon fim e São Luiz) bri ga das de com ba te a in cên di os
que atu am du ran te os 4 (qua tro) me ses de es ti a gem,
to ta li zan do 100 (cem) bri ga dis tas; tre i nou ain da o
Cor po de Bom be i ros Mi li tar do Esta do, com o uso de
ins tru to res do Cor po de Bom be i ros Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral – CBM/DF.

Fo ram re a li za dos em ja ne i ro de 2001 tre i na -
men to para agri cul to res em téc ni cas de que i ma con -
tro la da, lan ça men to de cam pa nha edu ca ti va di vul ga -
da no rá dio e na te le vi são, cri a das em par ce ria com o
De par ta men to de Meio Ambi en te – DEMA/RR, bri ga -
das em mais 4 (qua tro) mu ni cí pi os, in ten si fi ca da a fis -
ca li za ção com apo io de he li cóp te ro, dis tri bu i ção de
car ti lhas edu ca ti vas nos as sen ta men tos ru ra is, en tre
ou tras ati vi da des.

É pre ci so lem brar que o Esta do de Ro ra i ma ain -
da é um es ta do em pro ces so de co lo ni za ção e que
pos sui cer ca de 20 mil pe que nas pro pri e da des, na
sua gran de ma i o ria vi zi nhas a áre as de flo res ta is, cu -
jos pro pri e tá ri os uti li zam o fogo como prin ci pal fer ra -
men ta para lim pe za e pre pa ro de áre as de cul ti vo, o
que cria um per ma nen te es ta do de aten ção du ran te o 
pe río do de es ti a gem.

Enten de mos que a re du ção do uso do fogo
como fer ra men ta de ma ne jo pas sa por uma re a va li a -
ção do sis te ma agrí co la pra ti ca do na re gião, com prá -
ti cas al ter na ti vas de agri cul tu ra, área, no en tan to, fora 
da com pe tên cia do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

Aten ci o sa men te, – Anto nio Au gus to Fer nan -
des Ri be i ro, Co or de na dor Adjun to do Pro ar co.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, a Sra. Emi lia Fer nan des, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia que é ocu pa da su ces -
si va men te pela Sra. Ma ria do Car mo Alves,
Su plen te de Se cre tá rio, e pelo Sr. Ja der
Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 251, DE 2001
Re que i ro, nos ter mos do art. 335 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, seja so bres ta da a tra mi ta -
ção do Pro je to de Lei nº 2/2001, de mi nha au to ria até
as con clu sões dos tra ba lhos da Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to des ti na da a exa mi nar a atu a ção das
Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis -
sões com pe ten tes, para pa re cer, nos ter mos do pa rá -
gra fo úni co do art. 335 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se -
na do ra Emí lia Fer nan des.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 12, DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral fica
acres cen ta do dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 43. .................................................
..............................................................
§ 4º Lei fi xa rá os va lo res das do ta ções

or ça men tá ri as anu a is à con ta de re cur sos do
Te sou ro Na ci o nal a se rem alo ca dos em fa vor
do Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e 
do Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te.

§ 5º Os re cur sos fi xa dos na lei re fe ri da 
no pa rá gra fo an te ri or se rão re pas sa dos in te -
gral men te aos res pec ti vos fun dos, na for ma
de du o dé ci mos men sa is e não so fre rão con -
tin gen ci a men to, nem se rão ob je to de li mi ta -
ção. (NR)"
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Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
O gran de de sa fio do Bra sil é o da re du ção das

de si gual da des re gi o na is. O tex to cons ti tu ci o nal já de -
mons tra a pre o cu pa ção do cons ti tu in te de que o País
dis po nha de uma po lí ti ca vol ta da para a su pe ra ção
dos de se qui lí bri os en tre as re giões.

Entre os ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil, es ti pu la dos no art. 3º da Car ta Mag -
na, está o da re du ção das de si gual da des so ci a is e re gi -
o na is. O art. 43, que tra ta das re giões, dis põe que a
União po de rá ar ti cu lar sua ação em um mes mo com -
ple xo ge o e co nô mi co e so ci al, vi san do ao seu de sen vol -
vi men to e à re du ção das de si gual da des re gi o na is. Esse 
ar ti go tam bém tra ta dos in cen ti vos re gi o na is e da ela bo -
ra ção de lei com ple men tar que dis po rá so bre a in te gra -
ção de re giões em de sen vol vi men to e a com po si ção
dos ór gãos re gi o na is que exe cu ta rão os pla nos re gi o na -
is. Adi ci o nal men te, o art. 165, § 4º, exi ge que os pla nos
e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is se jam ela -
bo ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e
apre ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

A su pe ra ção dos pro ble mas de de sen vol vi men to
re gi o nal, prin ci pal men te do Nor te e do Nor des te, só po -
de rá acon te cer se for ga ran ti do um flu xo con tí nuo de re -
cur sos ex pres si vos para in ves ti men tos nes sas re giões.

Des de me a dos da dé ca da de 70, a po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal tem se re su mi do à con -
ces são de in cen ti vos fis ca is, com des ta que para
aque les re la ti vos ao Fun do de Inves ti men tos da
Ama zô nia (FINAM) e ao Fun do de Inves ti men tos do 
Nor des te (FINOR). A sis te má ti ca des ses in cen ti vos
pres su pu nha a op ção pelo con tri bu in te do Impos to
de Ren da – Pes soa Ju rí di ca de di re ci o nar par te do
seu im pos to a pa gar para os re fe ri dos fun dos. Esse
mo de lo, ao lon go do tem po, foi sen do des vir tu a do,
ten do sido de mons tra da a sua ine fi cá cia e seu po -
ten ci al para a ocor rên cia de fra u des e des vi os de
re cur sos pú bli cos.

Re cen te men te, o Exe cu ti vo edi tou a Me di da
Pro vi só ria nº 2.146-1, de 2001, que ex tin gue os in -
cen ti vos fis ca is do Fi nam, do Fi nor e cria o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te. Para com por os re cur -
sos des ses fun dos fo ram es ti pu la das do ta ções or -
ça men tá ri as à con ta do Te sou ro Na ci o nal, de fi ni -
das, na me di da pro vi só ria, até o ano de 2013. Se -
gun do a Expo si ção de Mo ti vos que acom pa nhou a
pri me i ra edi ção des sa me di da, “Os Fun dos de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te, que

subs ti tu i rão o Fi nam e o Fi nor, con ta rão com mon -
tan te de re cur sos su pe ri o res à mé dia dos in cen ti -
vos fis ca is cap ta dos nos úl ti mos anos, pre ser van -
do-se o ní vel de apli ca ções nas re giões”.

Embo ra re co nhe ça mos que a nova sis te má ti ca é
bem me lhor do que a an te ri or, exis te o ris co de que ou -
tra me di da pro vi só ria ou ou tra lei ve nha re vo gar ou al te -
rar os ter mos es ta be le ci dos na MP nº 2.146-1, de 2001.
Assim, não há ga ran ti as de que os re cur sos pre vis tos
na lei, de fato, se rão trans fe ri dos para os no vos fun dos
de de sen vol vi men to, o que pre ju di ca ria so bre ma ne i ra o
de sen vol vi men to das re giões Nor te e Nor des te.

É nes se sen ti do que sub me te mos à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal a pre sen te Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal, que acres cen ta ao art. 43 da
Cons ti tu i ção Fe de ral dois pa rá gra fos que cons ti tu ci o -
na li zam os Fun dos de De sen vol vi men to da Ama zô nia 
e do Nor des te, de for ma a que eles se tor nem per ma -
nen tes no ar ca bou ço ju rí di co-cons ti tu ci o nal bra si le i ro. 
Além dis so, a emen da exi ge que lei fixe os va lo res
anu a is a se rem alo ca dos nos Fun dos de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia e do Nor des te, que se rão re pas -
sa dos in te gral men te aos res pec ti vos fun dos, na for -
ma de du o dé ci mos men sa is. Tam bém é im por tan te
ga ran tir na Cons ti tu i ção a ve da ção re la ti va a pos sí ve -
is con tin gen ci a men tos ou li mi ta ções dos re cur sos dos 
fun dos de de sen vol vi men to, ten do em vis ta que o Go -
ver no Fe de ral re cor re a es ses ex pe di en tes, quan do
da ocor rên cia de in cer te zas em re la ção ao com por ta -
men to da ar re ca da ção tri bu tá ria e do cum pri men to
das me tas de dé fi cit pú bli co.

Note-se, ain da, que essa PEC não es ti pu la pra zo
para tér mi no das trans fe rên ci as de re cur sos do Te sou ro 
Na ci o nal para os Fun dos de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia e do Nor des te, ao con trá rio da Me di da Pro vi só ria
que res trin giu esse me ca nis mo até o ano de 2013, data
em que se ex tin gui ri am os in cen ti vos fis ca is re gi o na is
do Impos to de Ren da (Lei nº 9.532, de 10 de de zem bro
de 1997). Como os no vos Fun dos não se rão ali men ta -
dos por in cen ti vos fis ca is e sim por do ta ções or ça men -
tá ri as, não se de ve ria es ti pu lar pra zo-li mi te para as
trans fe rên ci as de re cur sos do Te sou ro Na ci o nal. Além
dis so, não é pos sí vel pre ver a data em que se rão, de
fato, eli mi na das as de si gual da des re gi o na is.

Con si de ran do a im por tân cia da pre sen te Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal para a ga ran tia de
um flu xo es tá vel e per ma nen te de re cur sos para o de -
sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te, es pe ro
con tar com o apo io dos no bres pa res para sua apro -
va ção.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Art. 43. Para efe i tos ad mi nis tra ti vos, a União po -
de rá ar ti cu lar sua ação em um mes mo com ple xo ge o -
e co nô mi co e so ci al, vi san do a seu de sen vol vi men to e 
à re du ção das de si gual da des re gi o na is.

§ 1º Lei com ple men tar dis po rá so bre:

I – as con di ções para in te gra ção de re giões
em de sen vol vi men to;

II – a com po si ção dos or ga nis mos re gi o na is
que exe cu ta rão, na for ma da lei, os pla nos re gi o na is,
in te gran tes dos pla nos na ci o na is de de sen vol vi men to 
eco nô mi co e so ci al, apro va dos jun ta men te com es -
tes.

§ 2º Os in cen ti vos re gi o na is com pre en de rão,
além de ou tros, na for ma da lei:

I – igual da de de ta ri fas, fre tes, se gu ros e ou -
tros itens de cus tos e pre ços de res pon sa bi li da de do 
Po der Pú bli co;

II – ju ros fa vo re ci dos para fi nan ci a men to de ati -
vi da des pri o ri tá ri as;

III – isen ções, re du ções ou di fe ri men to tem po rá -
rio de tri bu tos fe de ra is de vi dos por pes so as fí si cas ou
ju rí di cas;

IV – pri o ri da de para o apro ve i ta men to eco nô mi -
co e so ci al dos rios e das mas sas de água re pre sa das 
ou re pre sá ve is nas re giões de ba i xa ren da, su je i tas a
se cas pe rió di cas.

§ 3º Nas áre as a que se re fe re o § 2º, IV, a União
in cen ti va rá a re cu pe ra ção de ter ras ári das e co o pe ra -
rá com os pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os ru ra is
para o es ta be le ci men to, em suas gle bas, de fon tes de 
água e de pe que na ir ri ga ção.

....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.146-1, 
DE 4 DE MAIO DE 2001

Cria as Agên ci as de De sen vol vi men -
to da Ama zô nia e do Nor des te, ex tin gue a 
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to
da Ama zô nia – SUDAM, e a Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te
– SUDENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e re men ti da à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa Pro je to de Lei do Se na do que será lido pelo 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do ra Emí lia Fer nan des.

É lido o se guin te: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 2001

Isen ta da co bran ça de IPI e do II os
pro du tos ca pa zes de pro por ci o nar eco -
no mia de ener gia elé tri ca, re la ci o na dos
em Por ta ria da Câ ma ra de Ges tão da Cri -
se de Ener gia Elé tri ca – GCE, de que tra -
ta a Me di da Pro vi só ria nº 2.147, de 15 de
maio de 2001, des ti na dos a re a pa re lhar
re si dên ci as e em pre en di men tos in dus tri -
a is e co mer ci a is, até que seja ofi ci al men -
te de cla ra da a su pe ra ção da cri se.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos da in ci dên cia do Impos to

so bre Pro du tos Indus tri a li za dos e do Impos to de
Impor ta ção os pro du tos e equi pa men tos ap tos a ge -
rar eco no mia de ener gia, des ti na dos a re a pa re lhar re -
si dên ci as e es ta be le ci men tos co mer ci a is e in dus tri a -
is, ex pres sa men te re la ci o na dos em Por ta ria do Pre si -
den te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé -
tri ca – GCE, de que tra ta a Me di da Pro vi só ria nº 

2.147, de 15 de maio de 2001.
Art. 2º O Pre si den te da Câ ma ra de Ges tão da

Cri se de Ener gia Elétrica – GCE, de que tra ta a Me di da
Pro vi só ria nº  2.147, de 15 de maio de 2001, em até trin -
ta dias da pu bli ca ção des ta lei, pu bli ca rá por ta ria re la ci -
o nan do os pro du tos isen tos da in ci dên cia de IPI e II.

§ 1º A Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia
Elé tri ca – GCE, po de rá isen tar de Impos to de Impor -
ta ção e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
os in su mos des ti na dos à pro du ção de apa re lhos e
equi pa men tos de que tra ta o art. 1º des ta lei.

§ 2º A omis são do Pre si den te da Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca – GCE, em pu bli -
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car a Por ta ria de que tra ta este ar ti go po de rá ser su -
pri da ju di ci al men te, me di an te me di da li mi nar em
man da do de se gu ran ça, des de que o in te res sa do
com pro ve que o equi pa men to ci ta do é ca paz de eco -
no mi zar ener gia.

§ 3º Pu bli ca da a Por ta ria, não ca be rá ao Po der
Ju di ciá rio in clu ir ou tros pro du tos e equi pa men tos na
lis ta dos isen tos.

Art. 3º Os es ta dos, no es for ço con jun to para a
re du ção dos cus tos des ses equi pa men tos, de ve rão
es tu dar e, na me di da do pos sí vel, im plan tar re du ção
das alí quo tas pra ti ca das do Impos to so bre Cir cu la ção 
de Mer ca do ri as – ICMS.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Esta mos, con for me afir ma do e re a fir ma do, en -
tran do em re gi me de eco no mia de guer ra, a fim de mi -
ni mi zar os efe i tos da cri se ener gé ti ca que já se ins ta -
lou no País, com efe i tos dra má ti cos para os se to res
pro du ti vos e, so bre tu do, para os ci da dãos.

Di an te da ur gên cia de que se re ves te e con si de -
ran do o ele va do cus to, so bre tu do para as fa mí li as, da
mu dan ça de equi pa men tos, tais como a tro ca de lâm -
pa das in can des cen tes para flu o res cen tes, sen do sa -
bi do que es tas cus tam mu i to mais que aque las.

Assim, bus ca-se com o pre sen te pro je to in cen ti -
var a re du ção dos cus tos de fa bri ca ção e im por ta ção
des ses pro du tos que se jam ca pa zes de ge rar eco no -
mia de ener gia.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001. – Se na -
dor Pa u lo Har tung PPS/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.147, 
DE 15 DE MAIO DE 2001

Cria e ins ta la a Câ ma ra de Ges tão
da Cri se de Ener gia Elé tri ca, do Con se lho 
de Go ver no, es ta be le ce di re tri zes para
pro gra mas de en fren ta men to da cri se de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, ten do como
1º sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú ni or, que
al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti -
vos man da tos para con cor rên cia a car gos
ele ti vos de Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver -
na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e
os Pre fe i tos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 148, de 2001, 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Lú cio
Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to. 

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra usar da pa la vra, a

ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são 
de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2: 

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 37, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men -
des, que dis põe so bre a re gu la ri za ção da si -
tu a ção dos in te gran tes da car re i ra po li ci al
mi li tar do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 242, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia. Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das, as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra usar da pa la vra a dis -

cus são da ma té ria pros se gui rá na pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº
1.180/95, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a in ser ção, nas fi tas de ví deo gra va -
das que es pe ci fi ca, des ti na das a ven da ou
alu guel no País, da se guin te men sa gem:
”Faça sexo se gu ro. Use ca mi si nha“, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 191, de
2001, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº  63, DE 2000
(Nº 1.180/95, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a in ser ção, nas fi tas
de ví deo gra va das que es pe ci fi ca, des ti -
na das a ven da ou alu guel no País, da se -
guin te men sa gem: “Faça sexo se gu ro.
Use ca mi si nha”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As fi tas de ví deo gra va das con ten do fil -

mes eró ti cos ou por no grá fi cos des ti na das à ven da ou

alu guel no País de ve rão con ter, no seu iní cio, du ran -
te, no mí ni mo, cin co se gun dos, a se guin te men sa -
gem: “Faça sexo se gu ro. Use ca mi si nha”.

Art. 2º As fi tas de ví deo gra va das que não con ti -
ve rem a men sa gem de fi ni da no art. 1º des ta lei es ta -
rão su je i tas a apre en são.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e vin te dias
após a sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4: 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº
2.414/2000, na Casa de ori gem), que de no -
mi na ”Pa lá cio De sem bar ga dor Ri van do Be -
zer ra Ca val can ti“ o edi fí cio sede do Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da Pa ra í ba,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 156, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

Du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias úte is pe -
ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2000
(Nº 2.414/2000, na Casa de ori gem)

De no mi na “Pa lá cio Des. Ri van do
Be zer ra Ca val can ti” o edi fí cio sede do
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da
Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do “Pa lá cio De sem bar ga dor

Ri van do Be zer ra Ca val can ti” o edi fí cio sede do Tri bu -
nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 1997 (nº
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368/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do re la ti vo à Re ad mis -
são de Pesso as em Si tu a ção Irre gu lar, ce le -
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
Fran ce sa, em Pa ris, em 28 de maio de
1996, ten do

Pa re ce res sob nºs 562, de 1997 e 162, 
de 2001, da Co mis são Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ca sil -
do Mal da ner; 1º pro nun ci a men to (so bre o
Pro je to): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (em
re e xa me, nos ter mos do Re que ri men to nº
1.104, de 1997): re i te ran do seu pa re cer an -
te ri or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 252, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 1997, a fim de ser fe i -
ta na ses são de 28 de ju nho vin dou ro.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001.– Tião
Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, para en ca mi nhar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para en -
ca mi nhar o re que ri men to para di zer do in te res se que
te nho no adi a men to des ta ma té ria. Tra ta-se de ques -
tão de li ca da, que im põe uma re fle xão mais se re na e
am pla por par te do Se na do Fe de ral, in clu si ve de vi do
ao seu as pec to his tó ri co,

Em 1997, o no bre Se na dor José Edu ar do Du tra
so li ci tou o re e xa me des sa ma té ria na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e que fos se en ca mi nha da, pos -
te ri or men te, ao Ple ná rio, por tra tar-se de um acor do
de co o pe ra ção en tre o Bra sil e a Fran ça que im põe,
den tre ou tros as pec tos, a re pa tri a ção de bra si le i ros
que es tão em si tu a ção ir re gu lar em ter ri tó rio fran cês.
Isso é de uma de li ca de za tal que, no pró prio art. 13 do 
Acor do, o Bra sil ad mi te que suas au to ri da des de

Esta do co o pe ra rão e se con sul ta rão com as au to ri da -
des fran ce sas sem pre que ne ces sá rio para exa mi nar
a im ple men ta ção do pre sen te acor do. Isso sig ni fi ca,
en tre ou tros as pec tos, que a au to ri da de bra si le i ra
con su lar que es te ja em Pa ris, sa be do ra da con di ção
ir re gu lar do bra si le i ro na que la ci da de, vai co o pe rar e
se con sul tar.

Esse é um pa pel de dedo-duro que se está im -
pu tan do a uma au to ri da de bra si le i ra quan do es ti ver
di an te de uma si tu a ção des sa na tu re za. Vale lem brar,
em nos sa me mó ria his tó ri ca, si tu a ções, como a de
Gu i ma rães Rosa, que, en quan to Côn sul bra si le i ro em 
Ham bur go, fa ci li ta va a fal si fi ca ção de do cu men tos,
pas sa por tes e vis tos de ju de us per se gui dos pe los na -
zis tas. Então, te mos que ter mu i ta ca u te la na de ci são
des sa ma té ria.

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res para que
ace i tem o adi a men to, a fim de que pos sa mos re fle tir
so bre a gra vi da de do tema. Apro ve i to in clu si ve para
pon de rar jun to ao Pre si den te da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal que ad vo gue a fa -
vor do adi a men to para uma de ci são mais ma du ra e
pru den te por par te do Se na do Fe de ral.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den te,

peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra, para en ca mi nhar, ao no bre Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, não vou dis cor dar do Se na dor Tião Vi a na, até
por que esse as sun to foi bas tan te dis cu ti do. Tra ta-se
de um acor do pra ti ca men te de se gu ran ça que in ter fe -
re na si tu a ção dos clan des ti nos. A Fran ça sem pre foi
um país aber to à ida da que les que se sen tem per se -
gui dos ou com di fi cul da des para in gres sar na Eu ro pa. 
Há um mo vi men to na Eu ro pa, con trá rio à vin da de
clan des ti nos, pois re pre sen ta uma con cor rên cia de
mão-de-obra, com al guns as pec tos de su ma nos e de
vi o lên cia.

Esse pro je to foi bas tan te pen sa do e dis cu ti do.
Nes se sen ti do, vê-se que há um in te res se re cí pro co
na con du ção da in ter fe rên cia da au to ri da de bra si le i ra
em po der re al men te par ti ci par da de ci são de ex tra di -
ção ou não.

Con cor do com V. Exª, pen so que essa ma té ria
pode vol tar, por se tra tar de um as sun to sé rio, de li ca -
do, que diz res pe i to a um pro ble ma hu ma ni tá rio. Mas
aler to para o fato de que o tema foi bas tan te dis cu ti do.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to que so li ci ta o adi a men to da dis -
cus são da ma té ria, trans fe rin do-a para o dia 28 de ju -
nho vin dou ro.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2001 (nº 57/99,
na Casa de ori gem), que de no mi na ”Ae ro -
por to de Uber lân dia – Te nen te Co ro nel Avi a -
dor Cé sar Bom ba na to“ o ae ro por to da ci da -
de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 229, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ger son Ca ma ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2001
(Nº 57/99, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ae ro por to de Uber lân dia 
– Ten. Cel. Avi a dor Cá sar Bom bo na to” o
ae ro por to da ci da de de Uber lân dia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  É de no mi na do “Ae ro por to de Uber lân dia

– Ten. Cel. Avi a dor Cé sar Bom bo na to” o ae ro por to lo -
ca li za do na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 143, de 2000 (nº 
324/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Di fu so ra de Pe ná po lis Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Pe ná po lis,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção. Re la tor: Se na -
dor Bel lo Par ga. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 373, DE 2001
Da Co mis são Di re to ra

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 143, de 2000 (nº 324, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal 
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 143, de 2000
(nº 324, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Di fu so ra de Pe ná po lis Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Pe ná po lis, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de 
2001. – Ja der Bar ba lho – Pre si den te – Anto nio
Car los Va la da res – Re la tor – Alber to Sil va – Ma ria 
do Car mo Alves
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ANEXO AO PARECER Nº 373, de 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 143, de 2000 (nº 324, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ______________________, Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi -
men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO    , DE 2001

Aprova o ato que re no va a con ces -
são outorga da à ”Rá dio Di fu so ra de Pe ná -
po lis Ltda.,“ para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Pe ná po lis, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o de cre -

to s/nº, de 20 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
ou tor ga da á ”Rá dio Di fu so ra de Pe ná po lis Ltda.,“ para 
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe ná -
po lis, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 2000 (nº 
325/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio So ci e da de Mu ri aé Ltda. para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Mu ri aé, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 374, DE 2001
Da Co mis são Di re to ra

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 144, de 2000 (nº 325, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 2000 (nº
325, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio So ci e da de
Mu ri aé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Mu ri aé, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2001. – Jader Bar ba lho, Pre si den te – Antô nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Alber to Sil va – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 374, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 144, de 2000 (nº 325, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,           Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos
do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o
se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da “Rá dio So ci e da de Mu ri aé Ltda.”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Mu ri aé, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
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dez anos, a par tir de 10 de no vem bro de 1993, a con -
ces são da “Rá dio So ci e da de Mu ri aé Ltda.” para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Mu ri aé,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 257, de 2000 (nº 
530/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o Ato que ou tor ga con ces são à DMD 
Asso ci a dos Asses so ria e Pro pa gan da Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em on das mé di as na ci da de de Pe i xo to de
Aze ve do, Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 319, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do
a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 375, DE 2001
Da Co mis são Di re to ra

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 257, de 2000 (nº 530, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 257, de 2000 (nº
530, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à DMD Asso ci a dos
Asses so ria e Pro pa gan da Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as na ci da de
de Pe i xo to de Aze ve do, Esta do de Mato Gros so.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Antô nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Alber to Sil va – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 375, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 257, de 2000 (nº 530, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  ,  DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à “DMD Asso ci a dos Asses so ria e
Pro pa gan da Ltda.” para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na lo ca li da de de Pe i xo to de Aze ve do,
Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são à “DMD Asso ci a dos Asses so ria e Pro pa gan -
da Ltda.” para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na lo ca li da de de Pe i xo to de Aze ve do,
Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 223, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2001, 
com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção do re -
que ri men to im pli ca rá a per da do ca rá ter ter mi na ti vo
atri bu í do ao Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2001, per -

de o seu ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em
con jun to com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de
2000. 

As ma té ri as vão ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te,
à de Assun tos So ci a is. Fica, por tan to, pre ju di ca do o
Re que ri men to nº 224, de 2001, cons tan te do Item 11
da pa u ta.

É o se guin te o item pre ju di ca do:

11
REQUERIMENTO Nº 224, DE 2001

Re que ri men to nº 224, de 2001, do Se -
na dor La u ro Cam pos, so li ci tan do a tra mi ta -
ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do
nº 35, de 2001, com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 44, de 2000, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal, ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 63, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 376, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº 1.180, de 1995,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº 1.180,
de 1995, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a in -
ser ção, nas fi tas de ví deo gra va das que es pe ci fi ca,
des ti na das à ven da ou alu guel no País, da se guin te
men sa gem: “Faça sexo se gu ro. Use ca mi si nha”, pro -
ce den do ade qua ção da cláu su la de vi gên cia, nos ter -
mos do § 2º do art. 8º da Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Ma ria do Car mo Alves –
Alber to Sil va. 

ANEXO AO PARECER Nº 376, DE 2001

Dis põe so bre a in ser ção, nas fi tas
de ví deo gra va das que es pe ci fi ca, des ti -
na das à ven da ou alu guel no País, da se -
guin te men sa gem: “Faça sexo se gu ro.
Use ca mi si nha”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As fi tas de ví deo gra va das con ten do fil -

mes eró ti cos ou por no grá fi cos des ti na das à ven da ou
alu guel no País de ve rão con ter, no seu iní cio, du ran te, 
no mí ni mo, cin co se gun dos, a se guin te men sa gem:
“Faça sexo se gu ro. Use ca mi si nha”.

Art. 2º As fi tas de ví deo gra va das que não con ti -
ve rem a men sa gem de fi ni da no art. 1º des ta Lei es tão
su je i tas à apre en são.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor após de cor ri dos
cen to e vin te dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª Se cre tá -
ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 253, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº 1.180/95, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a in ser ção, nas fi -
tas de ví deo gra va das que es pe ci fi ca, des ti na das a
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ven da ou alu guel no País, da se guin te men sa gem:
“Faça sexo se gu ro. Use ca mi si nha”. 

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001. – Car -
los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção 
da re da ção fi nal. Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves. 

São li dos os se guin tes: 

PARECER Nº 377, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre Re que -
ri men to nº 11, de 2001.

Relator: Se na dor Edison Lobão

I – Re la tó rio

O Se na dor Car los Wil son re quer, com fun da -
men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
no art. 216 do Re gi men to Inter no des ta Casa, se -
jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do dos Trans por -
tes in for ma ções so bre o in te i ro teor de to dos os
atos le gis la ti vos, le ga is e in fra le ga is e ins tru men tos 
con tra tu a is, in clu in do edi ta is de le i lão de pri va ti za -
ção, que pro pi ci a ram o tras pas se da con ces são da
ex plo ra ção das ma lhas fer ro viá ri as da Rede Fer ro -
viá ria Fe de ral para a Com pa nhia Fer ro viá ria do
Nor deste.

O re fe ri do par la men tar so li ci ta, tam bém, in for -
ma ções de ta lha das so bre as obri ga ções dos ad qui -
ren tes da men ci o na da con ces são.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção está de acor do com as dis po si -
ções cons ti tu ci o na is e re gi men ta is, como tam bém
com as nor mas de ad mis si bi li da de  es ta be le ci das
pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, mo ti vo pelo qual pro -

nun ci a mo-nos fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to
do Re que ri men to nº 11, de 2001.

Sala de Re u niões, Ja der Bar ba lho, Pre si den te, 
Edi son Lo bão, Re la tor, Nilo Cam pos, Anto nio Car -
los Va la da res.

PARECER Nº 378, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 14, de 2001.

Relator: Se na dor Edison Lobão

I –  Re la tó rio

O Se na dor Ro ber to Re quião re quer, nos ter mos 
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do
do Tra ba lho e Empre go in for ma ções so bre as ra zões
da ex clu são da Cen tral Ge ral dos Tra ba lha do res –
Bra sil (CGTB) de to dos os Con se lhos Fe de ra is, nos
qua is os re pre sen tan tes de tra ba lha do res tem as sen -
to e da não-reintrodução des sa CGTB na com po si ção 
do Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (CODEFAT) e do Con se lho Cu ra dor do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS).

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção está em con for mi da de com os ter -
mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art.
216 do Re gi men to Inter no    des ta Casa, bem como
com as nor mas de ad mis si bi li da de pre vis tas no Ato
da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pelo qual pro nun ci a -
mo-nos fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re -
que ri men to nº 14, de 2001.

Sala de Re u niões,   Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te, Edi son Lo bão, Re la tor, Nilo Cam pos, Anto nio
Car los Va la da res.

PARECER Nº 379, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 86, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

O Se na dor Wal deck Orné las re quer, nos ter mos 
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes, no to can te ao pro je to de im plan ta -
ção e ope ra ção da Hi dro via do São Fran cis co, as se -
guin tes in for ma ções:

1. in ves ti men tos re a li za dos ano a ano, no pe río -
do de 1995 a de zem bro de 2000;

2. in ves ti men tos pro gra ma dos para 2001;
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3. ati vi da des re a li za das até de zem bro de 2000;
4. ati vi da des pro gra ma das para 2001;
5. re la tó rio de ati vi da des da Com pa nhia de Na -

ve ga ção do São Fran cis co – FRANAVE, re a li za das
em 2000, in clu si ve de mons tra ti vos fi nan ce i ros;

6. evo lu ção do mo vi men to de car ga na hi dro via,
ano a ano, no pe río do de 1995 a 2000, por tipo, vo lu -
me, trans por ta dor, ori gem e des ti no;

7. pen dên ci as exis ten tes que li mi tam ou di fi cul -
tam a im plan ta ção do pro je to, ca u sas e pro vi dên ci as;

8. con di ções atu a is de ope ra ção da hi dro via.
É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção aten de ao dis pos to no art. 50, § 2º, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, como tam bém às nor mas de ad -
mis si bi li da de de ter mi na das pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001, o que fun da men ta o nos so pa re cer fa vo rá vel ao 
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 86, de 2001.

Sala de Re u niões, Ja der Bar ba lho, Pre si den te; 
Edi son Lo bão, Re la tor; Nilo Cam pos; Antô nio Car -
los Va la da res.

PARECER Nº 380, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 98, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro me ro Jucá re quer, com fun da -
men to nos

dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is per ti -
nen tes, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, as se guin tes in for -
ma ções re la ti vas à co bran ça ju di ci al, pelo Insti tu to
Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al – INSS, de apro xi ma -
da men te 58 bi lhões de re a is, ori un dos de dé bi tos das
em pre sas pú bli cas e pri va das de ve do ras da Pre vi -
dên cia So ci al:

1. pro ce de a quan tia ci ta da no “Cor re io dos
Esta dos e Mu ni cí pi os”?

2. O INSS tem ob ti do êxi to na co bran ça ju di ci al
da dí vi da?

3. Que me di das se rão to ma das em re la ção aos
dé bi tos dos en tes pú bli cos de ve do res, com vis tas a
não in vi a bi li zar os go ver nos fu tu ros?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção está de acor do com o dis pos to no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do

Re gi men to Inter no des ta Casa, e com as nor mas de
ad mis si bi li da de es ta be le ci das no Ato da Mesa nº 1,
de 2001.

Ante o ex pos to, nos so pa re cer é pelo en ca mi -
nha men to do Re que ri men to nº 98, de 2001.

Sala de Re u niões . – Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te; Edi son Lo bão, Re la tor; Nilo Cam pos; Antô nio
Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou
os Re que ri men tos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, de
au to ria dos Srs. Se na do res Car los Wil son, Ro ber to
Re quião, Wal deck Orné las e Ro me ro Jucá, so li ci tan -
do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, peço que me con si de re ins cri ta, logo após a
Ordem do Dia, para uma co mu ni ca ção pela li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na para re -
gis trar, em pri me i ro lu gar, que o Go ver na dor do Esta -
do do Rio Gran de do Sul, Olí vio Du tra, en con tra-se
em Bra sí lia, nes te mo men to, em au diên cia com o Pre -
si den te da Re pú bli ca, o Mi nis tro Pe dro Ma lan, o Mi -
nis tro da Agri cul tu ra, fa zen do um ape lo no que se re -
fe re à ques tão da af to sa em nos so Esta do, aos des -
do bra men tos eco nô mi cos e so ci a is que pre ci sam ser
ad mi nis tra dos.

Den tro des sa vi são de que o nos so Esta do se
de sen vol ve a par tir do pon to de vis ta eco nô mi co, mas
com a sus ten ta ção so ci al que pre ci sa mos, que re mos
re gis trar que, na úl ti ma se gun da-fe i ra, dia 14 de maio, 
es ti ve mos, em Por to Ale gre, no Pa lá cio do Go ver no,
jun ta men te com au to ri da des, De pu ta dos, em pre sá ri -
os, tra ba lha do res, par ti ci pan do da san ção de qua tro
pro je tos da área so ci al, al ta men te sig ni fi ca ti vos para
o Esta do do Rio Gran de do Sul. Os qua tro pro gra mas
que fo ram san ci o na dos re pre sen tam in ves ti men tos
de mais de R$27 mi lhões.

O pri me i ro pro je to a que me re fi ro, Sr. Pre si den -
te, é o Fa mí lia Ci da dã, que ins ti tui o Pro gra ma de Ga -
ran tia de Ren da Mí ni ma Fa mi li ar, com o ob je ti vo de
for ta le cer os vín cu los fa mi li a res e as se gu rar, além da
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ren da, o aten di men to das ne ces si da des bá si cas do
gru po, a so ci a li za ção e a pro te ção de seus mem bros.
O pro gra ma tam bém vai ga ran tir aces so às de ma is
po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa is e es ta du a is, como edu -
ca ção, sa ú de, tra ba lho, a as sis tên cia so ci al e agri cul -
tu ra.

O in ves ti men to para o Fa mí lia Ci da dã é da or -
dem de R$12,8 mi lhões de re a is e abran ge rá dez mil
fa mí li as em si tu a ção de in di gên cia, de em po bre ci -
men to. O Esta do aten de rá as co mu ni da des ga ú chas
com os pi o res in di ca do res so ci a is. O be ne fí cio mo ne -
tá rio será por nú cleo, de acor do com o nú me ro de
pes so as e a ren da fa mi li ar. O va lor será de meio a
1,25 sa lá ri os mí ni mos, com du ra ção de um ano, po -
den do ser pror ro gá vel. O pro ces so de se le ção será
re a li za do pe los Mu ni cí pi os, com a apro va ção dos
con se lhos de as sis tên cia so ci al, dos di re i tos da cri an -
ça e do ado les cen te e do ido so.

O pú bli co-alvo se rão fa mí li as que ga nham de
zero a dois sa lá ri os mí ni mos e que vi vem em si tu a ção 
pre cá ria do pon to de vis ta eco nô mi co; fa mí li as que te -
nham cri an ças e ado les cen tes de zero a 18 anos, em
que se ob ser vam es ta dos de des nu tri ção; fa mí li as
com por ta do res do HIV, ado les cen tes grá vi das e por -
ta do res de de fi ciên ci as; tam bém os ido sos que vi vem
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al e men di cân cia,
ví ti mas de vi o lên cia.

Há tam bém ou tro pro je to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de no mi na do Co le ti vos de Tra ba lho.
Tra ta-se de um ins tru men to de in ser ção pro du ti va e
de in clu são so ci al que visa à re ver são das con di ções
eco nô mi cas e so ci a is de co mu ni da des em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de, de for ma par ti cu lar, de mo ra do res
ca rac te ri za dos como tra ba lha do res his to ri ca men te
ex clu í dos do mer ca do for mal de tra ba lho.

O pro gra ma Co le ti vos de Tra ba lho tem como
meta in ves tir R$3,4 mi lhões, be ne fi ci an do dois mil tra -
ba lha do res de sem pre ga dos do nos so Esta do. O pú -
bli co-alvo, lo gi ca men te, se rão os tra ba lha do res de -
sem pre ga dos, com ida de su pe ri or a 16 anos, re si den -
tes nas co mu ni da des onde se rão exe cu ta das as me -
lho ri as, onde o pro gra ma será co lo ca do em prá ti ca.

Como vai fun ci o nar? Por um pe río do de até seis
me ses, o Go ver no do Esta do re pas sa rá uma ren da
men sal no va lor de um sa lá rio mí ni mo ao tra ba lha dor,
que re ce be rá, ain da, au xí lio-ali men ta ção no va lor de
R$40,00, equi pa men to de pro te ção in di vi du al e apó li -
ce de se gu ro.

Os tra ba lha do res par ti ci pa rão de ações da edu -
ca ção para o tra ba lho e ci da da nia e de qua li fi ca ção
pro fis si o nal – des ta co, por tan to, o ca rá ter de for ma -

ção de ci da da nia de to dos os pro je tos anun ci a dos e
am pli a dos –, re ce be rão apo io para a or ga ni za ção de
ini ci a ti vas eco nô mi cas e au to ges ti o ná ri as, além de
en ca mi nha men to ao mer ca do de tra ba lho, por meio
do Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra ba lho e Ren da.

Ou tro pro gra ma que já exis tia no Esta do do Rio
Gran de do Sul e que foi am pli a do por pro je to de lei
san ci o na do na úl ti ma se gun da-fe i ra é o Pro gra ma Pri -
me i ro Empre go. Por seu in ter mé dio, já fo ram co lo ca -
dos no mer ca do de tra ba lho mais de 5.600 jo vens,
com to dos os di re i tos so ci a is ga ran ti dos por qua tro
mil em pre sas ga ú chas que dele par ti ci pam.

Dez mu dan ças bá si cas acon te ce ram na am pli a -
ção:

1) Po dem ins cre ver-se no PPE jo vens en tre 16 e 
24 anos, com até seis me ses de ex pe riên cia re gis tra -
da na Car te i ra de Tra ba lho, que es te jam es tu dan do
ou já te nham con clu í do o se gun do grau. Quem não
con clu iu po de rá ins cre ver-se, des de que se ma tri cu le
no pra zo de 180 dias, a con tar da data da ins cri ção.
Des sa for ma, quem es ti ver fora da es co la não fi ca rá
pe na li za do, mas es ti mu la do a in gres sar nela.

2) Empre sas de qual quer por te po de rão par ti ci -
par do pro gra ma. Até ago ra, par ti ci pa vam ape nas as
pe que nas, mé di as e mi cro em pre sas. O Go ver no am -
pli ou essa par ti ci pa ção para as gran des em pre sas,
pro fis si o na is li be ra is au tô no mos, en ti da des sem fins
lu cra ti vos e pro pri e tá ri os ru ra is.

3) Para a ha bi li ta ção, além da apre sen ta ção da
do cu men ta ção ne ces sá ria, bas ta que o em pre ga dor
não te nha re du zi do pos tos de tra ba lho nos três me -
ses an te ri o res ao in gres so no pro gra ma.

4) O re pas se do Esta do, ba se a do no piso da ca -
te go ria, com um teto de dois sa lá ri os mí ni mos, po de -
rá ser de três a seis par ce las, con for me a vi gên cia do
ter mo do con tra to. Onde não há piso es ta be le ci do, há
a ga ran tia do sa lá rio mí ni mo vi gen te.

5) O em pre en de dor po de rá con tra tar até 30%
do qua dro de fun ci o ná ri os, e os em pre ga do res com
até 10 fun ci o ná ri os po de rão con tra tar até três jo vens
pelo pro gra ma.

6) No caso de tra ba lho tem po rá rio, em pre i ta das
e sa fras, as em pre sas po de rão con tra tar jo vens por
um pe río do de seis a doze me ses. 

7) As en ti da des sem fins lu cra ti vos, por ta do ras
de tí tu lo de uti li da de pú bli ca e par ti ci pan tes do PPE,
que com pro va rem a con tra ta ção do jo vem por ou tra
em pre sa po de rão en cer rar seu ter mo sem ônus e ain -
da con tra tar ou tro jo vem.
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8) As en ti da des sem fins lu cra ti vos po de rão es -
ta be le cer, in clu si ve as si nar, acor dos per ma nen tes
com o pro gra ma e com a em pre sa.

Por ou tro lado, se dá uma aten ção es pe ci al, que
con si de ro im por tan tís si ma: o pro gra ma é des ti na do
para os jo vens dos Ca sos Espe ci a is. Qu a is são es ses 
jo vens? São jo vens por ta do res de de fi ciên cia. Ve jam
bem que nes se caso não se es ta be le ce ida de, am pli -
an do-se o pro gra ma além dos jo vens e da pro pos ta
de pri me i ro em pre go. Abre uma opor tu ni da de para
que se jam con tra ta das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia, egres sos do sis te ma pe nal e da Fe bem, sem
li mi te de ida de. As em pre sas que ab sor ve rem esse
tipo de cli en te la te rão di re i to a re cur sos du ran te toda
a vi gên cia do ter mo e sem res tri ção de li mi te da con -
tra ta ção e de ida de; não terá per cen tu al e não terá a
ida de, e o Go ver no vai sub si di ar to tal men te o pro gra -
ma. A em pre sa não ne ces si ta rá de con tra par ti da. É
um es tí mu lo para a in ser ção des sas pes so as no mer -
ca do de tra ba lho.

O ou tro pro je to que foi tam bém ad mi nis tra do e
que, de cer ta for ma, está sen do am pli a do, por que é
um pro je to que exis te des de 1999 e está sen do re es -
tru tu ra do, é o cha ma do Ban co de Ali men tos, que tem
como ob je ti vo o com ba te ao des per dí cio atra vés do
apro ve i ta men to dos pro du tos não co mer ci a li za dos no 
mer ca do da Ce a sa, no Rio Gran de do Sul, cuja am pli -
a ção abran ge res ta u ran tes, ho téis, en fim, todo tipo de 
em pre sa que que i ra par ti ci par des se pro je to.

O Ban co foi cri a do em 1999, é ge ren ci a do pelo
Go ver no do Esta do, por meio da Ce a sa, e pelo Co mi -
tê Por to Ale gre Con tra a Fome e a Mi sé ria e pela Vida; 
con ta com a co la bo ra ção dos pro du to res e tam bém
dos ata ca dis tas. Exa ta men te aí, no pró prio ge ren ci a -
men to, se dá efe ti va men te a ca rac te rís ti ca da par ti ci -
pa ção da co mu ni da de. Ele está sen do re es tru tu ra do
para au men tar a ca pa ci da de de re ce bi men to de do a -
ções e am pli ar o nú me ro de be ne fi ci a dos. Então para
isso está-se re for man do o lo cal da nova sede, que
terá um es pa ço de 200 m², ad qui rin do no vos ma te ri a -
is: sa co las, ca i xas, en fim, tudo para que se dê um tra -
ba lho mais di nâ mi co, mais am plo e, prin ci pal men te,
de ma i or qua li da de.

O Ban co de Ali men tos fun ci o na da se guin te for -
ma: re a li za a co le ta, a hi gi e ne e a dis tri bu i ção dos ali -
men tos não co mer ci a li za dos. Des sa ma ne i ra, be ne fi -
cia, por mês, 5.400 fa mí li as e 50 en ti da des as sis ten ci -
a is de Por to Ale gre e da re gião me tro po li ta na.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
era im por tan te re gis trar es ses pro je tos. Enten de mos
que essa é a vi são po lí ti ca que se ins ta lou no Esta do

do Rio Gran de do Sul nes ta ad mi nis tra ção do Go ver -
na dor Olí vio Du tra. O Esta do bus ca afir mar-se no
con tex to na ci o nal como um Esta do pro du tor, um
Esta do que di mi nu iu con si de ra vel men te o ín di ce de
anal fa be tis mo, tem um dos me lho res qua dros do ma -
gis té rio, em ter mos de qua li fi ca ção, o me nor ín di ce de 
mor ta li da de in fan til e es ta mos en tre os Esta dos que
apre sen ta ram o ma i or ín di ce mé dio de cres ci men to
da nos sa pro du ção.

Te mos pro ble mas, sim. Ago ra, o de sa fio está no
que se re fe re à ques tão da fe bre af to sa. Não po de mos
fi car iso la dos e fa zer com que os nos sos pro du to res
pa guem a con ta da fal ta de uma po lí ti ca in te gra da, do
pon to de vis ta da fis ca li za ção e do acom pa nha men to
sa ni tá rio em re la ção às nos sas fron te i ras, por que o
pro ble ma que atin ge o Rio Gran de nes te mo men to na
nos sa pe cuá ria é ori un do do Uru guai e da Argen ti na.
Quem vive na fron te i ra sabe – como eu, já que sou ori -
un da da que la re gião – que é im pos sí vel, se não se fi -
zer um gran de pro je to na ci o nal de po lí ti ca agrí co la, de
con tro le sa ni tá rio, in te gra do com os pa í ses do Mer co -
sul, ter mos con di ções de com ba ter a pos si bi li da de de
ter mos a fe bre af to sa no nos so Esta do.

Então, o nos so Go ver na dor está nes te mo men -
to em Bra sí lia, no Pa lá cio do Pla nal to, com os Mi nis -
tros da área eco nô mi ca e da área da agri cul tu ra, ar -
gu men tan do que não po de mos fi car iso la dos. Te mos
que abrir, ur gen te men te, um cor re dor sa ni tá rio, para
que os nos sos pro du tos pos sam dar va zão para o res -
to do Bra sil, de uma for ma acom pa nha da, uma for ma
fis ca li za da. Não po de mos con ti nu ar com os nos sos
fri go rí fi cos fe cha dos, com os nos sos pro du to res sem
di nhe i ro para cus te io e ca pi ta li za ção e im pe di dos de
ven der o seu gado que, nes te mo men to, se en con tra
gor do, em con di ções de aba te. E te mos o re tor no de
que há uma que da in clu si ve do pre ço do qui lo do boi
gor do, o que pre ju di ca sen si vel men te a nos sa eco no -
mia, e es sas re per cus sões so ci a is são mu i to for tes.

O re gis tro que faço, Sr. Pre si den te, é para res -
sal tar que do Rio Gran de do Sul nas ce uma nova vi -
são de ad mi nis tra ção. Uma vi são de ad mi nis tra ção
par ti ci pa ti va, res pon sá vel, com to dos os seg men tos e 
prin ci pal men te com os mais ex clu í dos, não ape nas
para dar o pão, mas dar o pão e cha mar ho mens, mu -
lhe res, por ta do res de de fi ciên cia, jo vens, ex clu í dos
do pro ces so do mer ca do de tra ba lho, pes so as ori un -
das do sis te ma pe nal, que mu i tas ve zes saem sem
ne nhu ma pers pec ti va, jo vens que saem da Fe bem
mas que que rem ter um ho ri zon te. Aí es tão os pro je -
tos so ci a is que es tão sen do im ple men ta dos, am pli a -
dos e co lo ca dos em prá ti ca no Rio Gran de do Sul.
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Nós não da mos ape nas. Cha ma mos o povo à par ti ci -
pa ção, à afir ma ção so ci al, com edu ca ção, com tra ba -
lho, com sa lá rio, com dig ni da de e com in clu são so ci -
al, que é o fun da men tal para o cres ci men to e o for ta -
le ci men to da dig ni da de de cada pes soa.

Acres cen to in clu si ve, Sr. Pre si den te, que es ses
pro je tos es tão à dis po si ção de to dos os Esta dos bra -
si le i ros, com os re sul ta dos, com a ava li a ção dos pon -
tos po si ti vos que já te mos sen ti do no Rio Gran de do
Sul, a par tir de ago ra com o for ta le ci men to e a am pli a -
ção – cha ma mos os pe que nos, mé di os e gran des
em pre sá ri os, os pro fis si o na is au tô no mos e pro du to -
res ru ra is para essa gran de cam pa nha de in clu são
so ci al nos pro je tos apre sen ta dos e san ci o na dos pelo
Go ver na dor Olí vio Du tra.

Era o re gis tro que eu pre ci sa va fa zer, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bre Se na dor Ja der Bar ba lho,
Srªs. e Srs. Se na do res, que ro res sal tar a im por tân cia, 
a qua li da de e a co e rên cia do Pa re cer for mu la do pelo
no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, on tem, pe ran te o
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, onde S. Exª
con subs tan ci ou, em 31 pá gi nas, aqui lo que con si de ro 
cons ti tu ir um re tra to ex tre ma men te fiel de tudo aqui lo
que nós pu de mos ou vir a par tir dos do cu men tos e de -
po i men tos, so bre tu do da Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor -
ges, dos Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e
José Ro ber to Arru da, bem como dos fun ci o ná ri os do
Pro da sen e da que las pes so as que es ti ve ram en vol vi -
das na vi o la ção do si gi lo dos vo tos por oca sião da vo -
ta ção da cas sa ção do Se na dor Luiz Este vão. 

Qu e ro cum pri men tar o Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no Bra ga pela for ma equi li bra da e ama du re ci da
com que agiu e, so bre tu do, pelo seu es for ço de ana li -
sar com cu i da do tudo aqui lo que se tor nou do co nhe -
ci men to de to dos nós que acom pa nha mos com aten -
ção os de po i men tos e do cu men tos, tais como os la u -
dos da Uni camp re la ti vos à ma ne i ra como hou ve a vi -
o la ção do si gi lo dos vo tos por oca sião da vo ta ção de
28 de ju nho pas sa do. 

E tão bem fe i to foi o seu re la tó rio, que não pôde
S. Exª se não che gar à se guin te con clu são:

(...) des te pro ces so re sul tou pa ten te a
exis tên cia de in dí ci os bas tan tes de prá ti ca
de atos con trá ri os à éti ca e ao de co ro par la -

men tar, de modo a jus ti fi car a aber tu ra de
pro ces so de cas sa ção, me di an te as com pe -
ten tes re pre sen ta ções con tra os Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to
Arru da por fato su je i to à pena de per da de
man da to“.

Con clui di zen do mais:
O nos so voto é pelo en ca mi nha men to

dos au tos des te pro ces so à Mesa Di re to ra
do Se na do Fe de ral, para que esta de li be re,
nos ter mos do § 2º do art. 55 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e do art. 13 da Re so lu ção nº
20, de 1993.

É nor mal que os Se na do res Wal deck Orné las
e Pa u lo Sou to, da Ba hia, te nham so li ci ta do pe di do
de vis ta para su ge rir uma ou tra in ter pre ta ção e con -
clu são, mas te nho a con vic ção de que não será ta -
re fa fá cil mo di fi car o con te ú do tão bem for mu la do
pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, na me di da
em que este mos trou co e rên cia e exa me mu i to bem
for mu la do dos fa tos ha vi dos.

Qu e ro res sal tar um pon to im por tan te do re la tó -
rio do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga:

Como sub sis tem con tra di ções não re -
sol vi das en tre os de po i men tos dos dois Se -
na do res, há in dí ci os de que a ver da de ple na 
e ca bal ain da está por ser des ven da da.

Qu e ro res sal tar isso, por que cabe ao Se na do
Fe de ral, ao Con se lho de Éti ca, à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e à Mesa, com o es for ço
de to dos nós – ob vi a men te, com a aju da da im pren sa
na qui lo em que pu der co la bo rar -, des ven dar o que
ain da res ta de con tra di ções en tre os de po i men tos
dos Se na do res José Ro ber to Arru da e Anto nio Car los 
Ma ga lhães.

Nin guém me lhor do que eles pró pri os para fa zer 
com que a ver da de in te i ra ve nha à tona, por que eles
são os su je i tos da his tó ria, sa bem per fe i ta men te
como os fa tos acon te ce ram. Se, de al gu ma for ma,
am bos já vi e ram a re co nhe cer a que bra da éti ca, se
am bos já re co nhe ce ram que não fa la ram a ver da de
in te i ra em al guns mo men tos, se ria pró prio que vi es -
sem a trans mi tir ao povo bra si le i ro e aos co le gas no
Se na do tudo aqui lo que sa bem so bre fa tos que são
de gran de re le vân cia para nós.

Qu e ro ain da res sal tar que, até a pró xi ma quar -
ta-fe i ra, te mos ain da pro ble mas a en fren tar e é im por -
tan te que não ve nha a éti ca, no va men te, a ser que -
bra da.
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Falo aqui do que seja a éti ca. No li vro A Éti ca e
o Espe lho da Cul tu ra, o psi ca na lis ta Ju ran dir Fre i re
Cos ta fala de al gu mas de fi ni ções so bre a éti ca e cito
aqui um tre cho re le van te:

Na ‘Con fe rên cia so bre a éti ca’, Witt -
gens te in di zia: (...) ‘se um ho mem pu des se
es cre ver um li vro so bre éti ca que fos se re al -
men te um li vro so bre éti ca, este li vro, como
uma ex plo são, ani qui la ria to dos os ou tros li -
vros do mun do“ (Witt gens te in, 1971 p.147).
O li vro nun ca foi es cri to. Con ti nu a mos a fa lar 
so bre éti ca. Inces san te men te, in can sa vel -
men te. O que é éti ca? Ve ja mos al gu mas
opi niões. Éti ca é a ‘ciên cia dos fins, me i os e
mó ve is da con du ta, a par tir do es tu do da
na tu re za hu ma na’ (Abbag na no, 1982 p.
360); ou ‘é a ciên cia que tem por ob je to o
jul ga men to apli ca do à dis tin ção do bem e do 
mal’ (La lan de, 1972 p. 305); ou ‘é o ramo do
sa ber ou dis ci pli na que se ocu pa dos ju í zos
de apro va ção e re pro va ção, dos ju í zos
quan to à re ti dão ou in cor re ção, bon da de ou
mal da de, vir tu de ou ví cio, de se ja bi li da de ou
a sa be do ria de ações, dis po si ções, fins, ob -
je ti vos ou es ta dos de co i sas’ (Ru nes, 1990
p. 128), ou, fi nal men te, ‘é a par te da fi lo so fia 
prá ti ca que tem por ob je ti vo ela bo rar uma
re fle xão so bre os pro ble mas fun da men ta is
da mo ral (fi na li da de e sen ti do da vida hu ma -
na, os fun da men tos da obri ga ção e do de -
ver, na tu re za do bem e do mal, va lor da
cons ciên cia mo ral etc.), mas fun da da num
es tu do me ta fí si co do con jun to das re gras de 
con du ta con si de ra das uni ver sal men te vá li -
das’ (Ja pi as sú e Mar con des, 1989 p. 90). 

To das as no ções têm um cer to pa ren -
tes co. Tra tam da con du ta hu ma na di an te do
bem e do mal. (...)“

No Con se lho de Éti ca e de De co ro Par la men -
tar es ta mos ana li san do pro ce di men tos de Se na do -
res. Infe liz men te, es ta mos vi ven do uma si tu a ção ex -
tre ma men te di fí cil no Se na do, a pon to de uma das
prin ci pa is or ga ni za ções em pre sa ri a is, o Pen sa men -
to Na ci o nal das Ba ses Empre sa ri a is – PNBE, ter en -
vi a do aos Se na do res uma piz za para cada um. 

Qu e ro di zer, con for me, in clu si ve, o jor nal O
Esta do de S. Pa u lo res sal ta hoje em edi to ri al, que
essa piz za foi mal en de re ça da. Os fo tó gra fos que
acom pa nham os tra ba lhos do Se na do pe di ram a mim
e a ou tros Se na do res que pu dés se mos ser fo to gra fa -

dos re ce ben do essa piz za. Dis se-lhes que pre fe ria
não fazê-lo, por que o nos so em pe nho – meu e de to -
dos os ou tros Se na do res – é para que, de for ma al gu -
ma, ve nha mos a trans for mar em piz za, no sen ti do po -
pu lar, aqui lo que nós es ta mos fa zen do no Se na do
Fe de ral, no Con se lho de Éti ca, de po is na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e na de ci são fi nal que ain da
te mos por to mar no ple ná rio do Se na do.

No pre fá cio do li vro de Ju ran dir Fre i re Cos ta,
José Cas te lo men ci o na qua tro atri bu tos, to dos de tes -
tá ve is, que com põem o per fil da cul tu ra bra si le i ra
hoje: o ci nis mo, a de lin qüên cia, a vi o lên cia e o nar ci -
sis mo.

Não é fá cil, an tes é mu i to do lo ro so, ad -
mi tir que eles se tor na ram a con fu sa ima gem 
de nos so País. O co ti di a no bra si le i ro nos
leva, sem pre, a de pa rar com cí ni cos, de lin -
qüen tes, ho mens vi o len tos e la men tá ve is
nar ci sis tas com a pose de ho mens de bem.
He róis de tem pos obs cu ros, eles es tão por
toda par te – e um pou co den tro de nós mes -
mos. Não é fá cil nos de fron tar mos com essa
ima gem no es pe lho; guar da mos uma pon ta
de des con fi an ça, ten ta mos nos pro te ger,
mas pre fe ri mos não pen sar mu i to; vi ver ape -
nas o in dis pen sá vel para se guir em fren te.

Ora, é im por tan te esta ad ver tên cia: Será que o
ci nis mo, a de lin qüên cia, a vi o lên cia, e o nar ci sis mo
es ta ri am a ca rac te ri zar as nos sas ações aqui no Se -
na do, aqui na vida po lí ti ca bra si le i ra? Há al gu mas ce -
nas de vi o lên cia que são to tal men te con de ná ve is. Re -
fi ro-me, por exem plo, à atu a ção vi o len ta da Po lí cia Mi -
li tar do Go ver no do Esta do da Ba hia, on tem, ao re pri -
mir ato de pro tes to dos es tu dan tes, tra ba lha do res,
en fim, pes so as dos mais di ver sos seg men tos que
que ri am ex ter nar o seu pon to de vis ta com res pe i to
àqui lo que es ta va acon te cen do no Se na do Fe de ral. 

A ma ne i ra como o Go ver na dor da Ba hia re sol -
veu dar or dens à Po lí cia Mi li tar para re pri mir aque las
ma ni fes ta ções é algo inad mis sí vel. Se por um lado
ha via a pre o cu pa ção em pre ser var a re si dên cia e a
fa mí lia do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães – e
isso é com pre en sí vel –, en tão se ria ra zoá vel que ti -
ves se ha vi do, por par te das au to ri da des res pon sá ve -
is pela se gu ran ça pú bli ca, o de vi do res pe i to aos ma ni -
fes tan tes. Não se pode con si de rar como cor re ta a for -
ma com que a po lí cia re sol veu co i bir os ma ni fes tan -
tes, fa zen do lem brar ações pró pri as dos tem pos de
di ta du ra mi li tar em nos so País.
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Da mes ma ma ne i ra, te mos que di zer com fir me -
za – é mu i to im por tan te – que cer tos pro ce di men tos
po dem es tar ame a çan do a de ci são que va mos to mar
no Con se lho de Éti ca, na pró xi ma se ma na, ou que o
Se na do irá to mar por meio do Con se lho de Éti ca.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Ontem,
en quan to ocor ri am os epi só di os den tro da Uni ver si -
da de Fe de ral da Ba hia, al gu mas pes so as – in clu si ve,
o pró-re i tor da Uni ver si da de con ver sou com al gu mas
pes so as do meu ga bi ne te – es ta vam re al men te es tar -
re ci das com os acon te ci men tos de re pres são à ma ni -
fes ta ção que es ta va ocor ren do na Ba hia. Hou ve, in -
clu si ve, in va são da PM, den tro da Uni ver si da de, que é 
um es pa ço fe de ral. Isso não po de ria ja ma is ter acon -
te ci do. E eu me pre o cu po, tan to quan to V. Exª, por que
tive uma ex pe riên cia mu i to do lo ro sa na Ba hia, du ran -
te a co me mo ra ção dos 500 anos do Bra sil, em que
pude ver e sen tir a for ma tru cu len ta como os po li ci a is
agi ram com o mo vi men to. Em al gu mas mo men tos, eu 
pró pria tive que me de fen der, quan do eles co me ça -
ram a jo gar as bom bas de gás la cri mo gê neo, com
aque le es tam pi do todo, em cima das pes so as, dos ín -
di os. Eu es ta va bem pró xi ma e, in clu si ve, tive que me
jo gar para ba i xo, na pra ia, para ten tar me pro te ger. Foi 
um mo men to de mu i ta di fi cul da de. E isso du rou um
dia in te i ro: co me ça mos às 8 ho ras da ma nhã e mais
ou me nos às 5 ho ras da tar de já es tá va mos com ple ta -
men te exa us tos. E o tem po todo con ver sá va mos com
o co man dan te Mül ler. No en tan to, em bo ra ele de ter -
mi nas se um cer to tipo de ação, os po li ci a is, na ver da -
de, ado ta vam ou tro tipo de pro ce di men to, mu i to se -
me lhan te ao que ocor reu on tem: en quan to um gru po
de pro fes so res, pró-re i to res e res pon sá ve is pela ma -
ni fes ta ção ten ta vam ne go ci ar com as pes so as que
es ta vam no co man do dos po li ci a is des ta ca dos para
acom pa nhar o mo vi men to, os seus co man da dos to -
ma vam a de ci são de agre dir as pes so as, ma chu can -
do-as. Então, até mes mo para sal va guar dar a de mo -
cra cia e o Esta do de Di re i to, não se pode ima gi nar um 
tipo de re pres são como essa. Se exis tem al guns que
po dem se ma ni fes tar a fa vor do Se na dor Anto nio Car -
los – é le gí ti mo que es sas pes so as se ma ni fes tem –
tam bém é le gí ti ma a ma ni fes ta ção da que les que têm
um po si ci o na men to con trá rio. Por que aque les que
são fa vo rá ve is são re ce bi dos e têm todo o es pa ço
para ope rar po li ti ca men te e aque les que têm uma po -
si ção con trá ria são tra ta dos como caso de po lí cia, e

de po lí cia mal pre pa ra da, que, de mo cra ti ca men te,
não sabe como tra tar uma ma ni fes ta ção? Vi isso
acon te cer em Co roa Ver me lha e sei a di fi cul da de em
di a lo gar com po li ci a is com esta men ta li da de: ou você
faz o que que re mos ou será tra ta do como ban di do.
Foi isso o que vi ven ci ei em Co roa Ver me lha e foi isso
que as sis ti on tem pela te le vi são. Não eram ape nas
600 pes so as, como fa lou o ilus tre Se na dor Wal deck
Orné las. Eram mais de cin co mil pes so as que, le gi ti -
ma men te, se ma ni fes ta vam. A pro te ção, a se gu ran -
ça, o pa tri mô nio, a in te gri da de fí si ca das pes so as li -
ga das ao Se na dor Anto nio Car los de vem ser ob ser -
va das, isso por que ne nhum ma ni fes tan te tem o di re i -
to de en trar em sua casa, pas sar do seu por tão. Mas
não era essa a in ten ção do mo vi men to. Eles fa ri am
ape nas um pro tes to de mo crá ti co. Fi quei es tar re ci da
com o fato. E, na mi nha me mó ria, com mu i ta ni ti dez,
veio todo o pro ces so tru cu len to que vi ven ci ei em Co -
roa Ver me lha, com os jo vens, os ne gros, os sem-ter ra 
e os ín di os.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É mu i to im por tan te o de po i men to de V. Exª, Se na do ra 
Ma ria Sil va, já que, no ano pas sa do, por oca sião das
co me mo ra ções dos 500 anos do des co bri men to do
Bra sil, teve opor tu ni da de de sen tir o que é a re pres -
são do go ver no do Esta do da Ba hia, do Go ver na dor
Cé sar Bor ges. Infe liz men te, as for ças da PM, res pon -
sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca, são ori en ta das para
agi rem com tru cu lên cia, para usa rem bom bas de gás
la cri mo gê neo e ado ta rem pro ce di men tos que de ma -
ne i ra al gu ma são con di zen tes com a de mo cra cia.

Eu gos ta ria de re gis trar aqui um diá lo go ha vi do,
hoje, en tre o Se na dor Tião Vi a na e o Se na dor Anto nio 
Car los Ma ga lhães, até por que o pró prio Se na dor Tião 
Vi a na su ge riu que eu as sim o fi zes se.

O Se na dor Tião Vi a na in for mou-me que há pou -
co, no Se na do Fe de ral, ha via con ver sa do com o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e pon de ra do que
se ria mais ade qua do não ha ver esse tipo de re pres -
são tão vi o len ta. O Se na dor Anto nio Car los, por sua
vez, mos trou a pre o cu pa ção com os en tes de sua fa -
mí lia, já que tal vez pu des se es tar ha ven do um exa ge -
ro na ma ni fes ta ção con tra pes so as que lhe são que ri -
das, seus fi lhos e ne tos – e isso se ria com pre en sí vel
–, mas de ma ne i ra al gu ma con si de ra va jus ti fi cá vel a
tru cu lên cia com que, lon ge de sua re si dên cia e in clu -
si ve no cam pus uni ver si tá rio, fo ram tra ta dos os es tu -
dan tes e tra ba lha do res.

Isso me foi dito pelo Se na dor Tião Vi a na, que
tam bém su ge riu que eu re gis tras se que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, ten do re ce bi do um te le fo -
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ne ma, mu i to pro va vel men te do Go ver na dor Cé sar
Bor ges, pe diu que não se re pe tis se aque la for ma de
re pres são vi o len ta.

Como não fui tes te mu nha do fato, que me foi re -
la ta do pelo Se na dor Tião Vi a na, faço ape nas o seu
re gis tro. Mas es pe ro que seja ou tra a ati tu de do Go -
ver no da Ba hia, as sim como tam bém que ro re gis trar
que cons ti tui uma in frin gên cia à de mo cra cia, à li ber -
da de de im pren sa e à ques tão éti ca a for ma como a
TV Ba hia tem re sol vi do sim ples men te não re gis trar
os fa tos re la ti vos aos pro tes tos que têm acon te ci do e
que são re gis tra dos por to das as de ma is emis so ras
de te le vi são, in clu si ve pela Rede Glo bo de Te le vi são,
mas sem a co la bo ra ção da que la emis so ra, que tem
uma con ces são pú bli ca ob je to de vo ta ção no Con -
gres so Na ci o nal, e, em es pe ci al, do Se na do Fe de ral.
Essa ati tu de de não di vul gar a re pres são ha vi da aos
es tu dan tes e tra ba lha do res cons ti tui uma for ma de
cen su ra in de vi da, pró pria dos re gi mes de ex ce ção.
Isso é mu i to sé rio.

Ou tra ques tão mu i ta sé ria, que en vol ve a éti ca
dos pro ce di men tos do Se na do Fe de ral e do Con gres -
so Na ci o nal, é a ar ti cu la ção do Go ver no Fe de ral com
re la ção à CPI so bre os atos de cor rup ção. Hou ve uma 
pres são so bre De pu ta dos e Se na do res para que re ti -
ras sem as suas as si na tu ras do re que ri men to da ins -
ta la ção da CPI. Obvi a men te, tem sur gin do, em meio à 
opi nião pú bli ca, uma gran de re a ção con tra essa ati tu -
de. Por isso o PNBE en vi ou piz zas para os Se na do -
res. Isso é to tal men te inad mis sí vel. Nós es ta re mos
aten tos a todo e qual quer mo vi men to que re pre sen te
uma pres são in de vi da jun to a Se na do res, no sen ti do
de mo di fi ca rem a sua pos tu ra, o seu voto.

Eu gos ta ria de re gis trar que, on tem, con ver sei
com o Se na dor Na bor Jú ni or so bre a nota pu bli ca da
no pa i nel da Fo lha de S.Pa u lo, de que es ta ri am ten -
tan do con ven cê-lo a vo tar pela ab sol vi ção dos Se na -
do res Anto nio Car los Ma ga lhães e, pos si vel men te,
do Se na dor José Ro ber to Arru da – mais em re la ção
ao pri me i ro. Se gun do aque le jor nal – que con si de ro
sé rio e que, no meu en ten der, não pu bli ca ria algo que
não fos se de seu co nhe ci men to –, te ri am sido ofe re ci -
dos qui nhen tos mil ar gu men tos. Hoje, o Jor nal do
Bra sil, em pri me i ra pá gi na, men ci o na o epi só dio com 
uma co no ta ção ain da mais sé ria e gra ve. O Jor na lis ta
Expe di to Fi lho afir ma que re ce beu uma in for ma ção
do pró prio PMDB, se gun do a qual es ta ri am pres si o -
nan do al guns Par la men ta res, den tre os qua is o Se na -
dor Na bor Jú ni or, para in flu en ci ar os vo tos. Expli ci ta
em um diá lo go, que con si de ro gra ve – acre di to que
por essa ra zão o Jor nal do Bra sil pu bli cou em pri me -

i ra pá gi na –, que uma em pre sa de obras ba i a na es ta -
ria agin do de acor do com um pro ce di men to in te i ra -
men te con de ná vel, mais uma vez que bran do prin cí pi -
os éti cos. Te nho cer te za que todo e qual quer Se na -
dor que ava lie ser im por tan te res guar dar prin cí pi os
éti cos nes ta Casa está con de nan do to tal men te tal ati -
tu de.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Pa u lo Har tung, com mu i ta hon ra con ce do o
apar te a V. Exª. 

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, se V. Exª me per mi tir, que ria vol -
tar a um tema an te ri or à ma té ria do Jor nal do Bra sil,
re la ti vo ao PNBE – Pen sa men to Na ci o nal de Ba ses
Empre sa ri a is, que V. Exª men ci o nou mu i to ra pi da -
men te. Pri me i ro, eu que ria res sal tar que te nho mu i to
res pe i to por esse mo vi men to. Vejo-o como um mo vi -
men to im por tan te para a re no va ção do pen sa men to
eco nô mi co e po lí ti co do em pre sa ri a do de São Pa u lo e 
que, de cer ta for ma, deu um bom exem plo para o
País; exem plo que tem sido se gui do em al guns Esta -
dos fe de ra dos. Esse mo vi men to já pro du ziu li de ran -
ças im por tan tes para o País, en tre os qua is o De pu ta -
do Emer son Ka paz, na Câ ma ra dos De pu ta dos, e ou -
tras li de ran ças que só en gran de cem os fun da men tos
e a ca mi nha da des se mo vi men to em São Pa u lo e no
Bra sil. Mas hoje che guei ao meu ga bi ne te e en con trei
lá a dita piz za. Qu e ro di zer que isso é um equí vo co. É
cor re to o PNBE ex pres sar a sua opi nião so bre o que
está acon te cen do no Se na do. É cor re to a so ci e da de
or ga ni za da, os mo vi men tos or ga ni za dos co lo ca rem o 
dedo nes sa ques tão, se po si ci o na rem fren te a essa
vi o la ção do pa i nel, co bra rem des ta Casa uma pro vi -
dên cia e até pro tes ta rem con tra uma hi pó te se de
esse caso vi rar uma gran de piz za. Po rém, toda ge ne -
ra li za ção é equi vo ca da, prin ci pal men te quan do se
tra ta do Par la men to. Este País co nhe ce mu i to pou co a 
de mo cra cia, Se na dor Su plicy. Este País co nhe ce mu i -
to, na sua his tó ria, os re gi mes au to ri tá ri os e as di ta du -
ras. Te mos que ter a in te li gên cia, a sa be do ria de con -
du zir es sas in ves ti ga ções e de fa zer as de vi das pu ni -
ções – que é o que a ma i o ria dos Par la men ta res des -
ta Casa e a opi nião pú bli ca de se jam –, mas te mos
que fa zer isso for ta le cen do o Le gis la ti vo, a de mo cra -
cia re pre sen ta ti va e não con fun dir a opi nião pú bli ca
com a idéia de que to dos os Par ti dos são igua is, que
to dos os Par la men ta res são igua is, pois não o são.
Nem os Par ti dos são igua is nem os mem bros de um
mes mo Par ti do, no caso do nos so País, de pou ca tra -
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di ção par ti dá ria, pro gra má ti ca, são igua is. Então,
essa ge ne ra li za ção foi um gran de equí vo co. Não a
ma ni fes ta ção. Uma en ti da de im por tan te como o
PNBE se ma ni fes tar tem o meu apo io in te gral, mas a
ge ne ra li za ção não é boa, prin ci pal men te vin do de um
seg men to de eli te do nos so País, que tem que sa ber
se pa rar o joio do tri go, que tem que en ten der o que
está acon te cen do, apo i ar os seg men tos que es tão lu -
tan do para dar um novo ca mi nho a este Par la men to e
à po lí ti ca bra si le i ra e re pu di ar aque les da ve lha oli gar -
quia, da ve lha po lí ti ca, que que rem man ter o sta tus
quo no nos so País. Então, fica aqui o meu re gis tro,
pe gan do um pou co ca ro na no dis cur so de V. Exª,
que, afi nal de con tas, é uma gran de li de ran ça em São 
Pa u lo, por tan to, co nhe ce tam bém o PNBE. Eu gos ta -
ria de ou vir o seu co men tá rio, a sua ava li a ção em re -
la ção ao apar te que ofe re ci ao seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Pa u lo Har tung, es tou de ple no acor do com
V. Exª. Re al men te o PNBE po de ria ter fe i to uma ma ni -
fes ta ção de pro tes to, uma re co men da ção mu i to for te
a to dos nós Se na do res, no sen ti do de que, de ma ne i -
ra al gu ma, ve nha mos aqui a ter qual quer ação que
pos sa sig ni fi car a que bra de prin cí pi os éti cos de com -
por ta men to. Se gun do toda a opi nião pú bli ca, que está 
acom pa nhan do pari pas su tudo o que aqui se pas sa, 
nós pre ci sa mos ago ra nos res guar dar e ao má xi mo.

Apro ve i to a opor tu ni da de, Se na dor Pa u lo Har -
tung, para di zer a V. Exª que eu tam bém não con cor do 
com os ter mos do ar ti go do De pu ta do Emer son Ka -
paz, que fez um ape lo, an te on tem, no jor nal O Esta do 
de S. Pa u lo, para que o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães não re nun ci as se. O tí tu lo do ar ti go me cha -
mou a aten ção e me in te res sei em co nhe cer o seu
pro pó si to. Per ce bi que o De pu ta do de se ja que não
haja qual quer ini ci a ti va do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães para im pe dir o jul ga men to com ple to. Pri -
me i ra men te es tra nhei o tí tu lo e, de po is, fui ler o ar ti go
com aten ção. E por que eu es tra nhei? Por que acre di -
to que é di re i to de am bos os Se na do res, Anto nio Car -
los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da, even tu al men -
te, re co nhe ce rem que co me te ram um erro gra ve.
Con for me está tão bem de mons tra do no pró prio Re -
la tó rio do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pri me i ra men -
te, eles men ti ram, de i xa ram de con tar o que re al men -
te ha via acon te ci do, ne ga ram al gu mas ve zes e se
con tra dis se ram, por que há ain da ver da des que pre ci -
sam vir à tona de ma ne i ra com ple ta. E quan do os dois 
re sol ve rem fa lar toda a ver da de, nós co nhe ce re mos
me lhor os fa tos. Acre di to que am bos têm li ber da de
para com ple ta rem o pro ces so de re co nhe ci men to da

falta co me ti da, tra zen do à tona, in clu si ve, toda a ver -
da de e re co nhe ce rem por com ple to que as re gras são
as que cons tam da nos sa Cons ti tu i ção: “quem que bra
o de co ro par la men tar tem como pena a per da do man -
da to“. Isso é algo que pre ci sa ser con si de ra do.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Gos -
ta ria de mais um apar te, Se na dor.

EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Con ce -
do um novo apar te a V. Exª para co men tar o as sun to,
Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Não li
o ar ti go, mas cre io que o Se na do pre ci sa fa zer a sua
par te. É o que de fen do. Enten do que a de ci são dos
dois Se na do res é uma ques tão de foro ín ti mo, da qual 
não par ti ci pa ria. Não te nho su ges tões a dar aos dois.
Res pe i to mu i to o Emer son Ka paz, que, como já dis se
aqui, é um Par la men tar exem plar. Em bre ve va mos
dis cu tir aqui a Lei das S/A, um tra ba lho mag ní fi co fe i to 
por S. Exª jun ta men te com o De pu ta do Antô nio Kan -
dir. Mas eu, pes so al men te – e cre io que o PPS tam -
bém -, en ten de que essa de ci são é dos dois par la -
men ta res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Por tan to, não é do PPS aque le ar ti go.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Não é. 
O que não pode fal tar nes se epi só dio en vol ven do o
PNBE é uma po si ção só bria, equi li bra da e fir me do
Se na do da Re pú bli ca. Não sei se sou in gê nuo, mas
es tou acre di tan do que isso vai acon te cer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to bem.

Se na dor Na bor Jú ni or, como fiz men ção a sua
pes soa e à en tre vis ta de hoje, e pelo res pe i to que te -
nho por V. Exª, abro-lhe a opor tu ni da de de fa zer-me
um apar te, se as sim o de se jar. Com re la ção à ques -
tão que es tou abor dan do a res pe i to dos fa tos ocor ri -
dos no âm bi to do Con se lho de Éti ca, pro cu rei V. Exª
on tem, ouvi e li com aten ção o seu pro nun ci a men to,
em que V. Exª fez ques tão de es cla re cer que não ha -
via qual quer fun da men to no que foi pu bli ca do. 

Hoje, cha mei a aten ção sim ples men te para o
fato de que nós, no Se na do, pre ci sa mos es tar aten tos 
para que não ve nha a ocor rer, de ma ne i ra al gu ma,
uma si tu a ção como àque la des cri ta pelo jor na lis ta
Expe di to Fi lho. O jor na lis ta con tou que uma fon te de
in for ma ções te ria des cri to o com por ta men to de um
re pre sen tan te de em pre i te i ra ba i a na. Con si de ro mu i -
to im por tan te que es te ja mos aten tos para que fa tos
como es ses não ve nham a ocor rer e, para tan to, de -
ve mos acen der a luz ama re la, de aten ção. 

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Gos ta ria de
um apar te, Se na dor.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09785



O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, ini ci al men te, agra de ço a V. Exª a
gen ti le za de con ce der-me um apar te, para que eu
pos sa te cer al gu mas con si de ra ções a res pe i to des se
co men tá rio, que saiu na im pren sa, so bre o meu com -
por ta men to no Con se lho de Éti ca. Em pri me i ro lu gar,
devo di zer que a in di ca ção para aque le Con se lho foi
fe i ta, em 1999, pela Li de ran ça do meu Par ti do, exer ci -
da, na oca sião, pelo Se na dor Ja der Bar ba lho, e re fe -
ren da da pelo Ple ná rio, para um man da to de dois
anos. E es pe ro, a exem plo dos de ma is mem bros do
Con se lho de Éti ca, de sem pe nhar esse man da to até
30 de ju nho pró xi mo, quan do ele ex pi ra. Na ver da de,
ma ni fes tei ao atu al Lí der da mi nha Ban ca da, Se na dor 
Re nan Ca lhe i ros, a dis po si ção de, ven ci do o meu
man da to no Con se lho de Éti ca, nele não mais con ti -
nu ar. Eu o as su mi quan do era mem bro da Co mis são
Di re to ra e, como tal, não po dia par ti ci par de Co mis -
sões Téc ni cas; par ti ci pa va, ape nas da Co mis são Di -
re to ra, da Co mis são de Orça men to e do Con se lho de
Éti ca. Hoje, não mais per ten cen do à Mesa, par ti ci po
de seis co mis sões – sou mem bro efe ti vo das Co mis -
sões de Edu ca ção e de Infra-Estru tu ra, su plen te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res, par ti ci po da CPI
das ONG, da Co mis são de Orça men to e do Con se lho 
Éti ca – e há dias em que te nho três com pro mis sos si -
mul tâ ne os, como acon te ceu, por exem plo, on tem, no
ho rá rio da re u nião do Con se lho, quan do ti nha sido
con vo ca do, si mul ta ne a men te, para a re u nião da Co -
mis são Exe cu ti va do PMDB e ou tra, na Co mis são de
Orça men to, onde sou re la tor de um pro je to. Não es -
tou con se guin do com pa ti bi li zar o de sem pe nho de to -
das es sas fun ções ao mes mo tem po! Por isso, fiz ver
ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros que se, ao tér mi no do
meu man da to no Con se lho de Éti ca, a Li de ran ça vier
a en ten der de me subs ti tu ir por ou tro com pa nhe i ro,
eu até gos ta ria, por que es tou mu i to as so ber ba do de
com pro mis sos. O Se na dor Re nan Ca lhe i ros pe -
diu-me para per ma ne cer no Con se lho e eu me dis pus 
a isso, mas com uma con di ção: que me fos se as se gu -
ra do o di re i to de vo tar se gun do mi nhas con vic ções e
a mi nha cons ciên cia, sem in ter fe rên ci as da Li de ran ça 
e do Par ti do e de pres sões de qual quer na tu re za, de
um lado ou de ou tro. O no bre lí der, aqui pre sen te,
pode con fir mar o que es tou di zen do. Afir mo, tam bém,
que não fui pro cu ra do por qual quer pes soa li ga da ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, nem por S. Exª
pes so al men te, nem pe los Se na do res ou De pu ta dos
seus ami gos, nem por ne nhu ma em pre i te i ra para me

fa zer qual quer pro pos ta. E se isso hou ves se acon te -
ci do, eu te ria re pe li do ime di a ta men te, por que tal tipo
de pro ce di men to não é do meu fe i tio. A mi nha vida
pú bli ca está aí, para de mons trar isso, ao lon go de
pra ti ca men te qua tro dé ca das de man da tos. Antes de
che gar ao Se na do, fo ram doze anos como De pu ta do
Esta du al, oito como De pu ta do Fe de ral e ain da qua se
qua tro como Go ver na dor. Fui, aliás, o Go ver na dor
que mais re a li zou obras no Esta do, e te nho pro vas
dis so. E me or gu lho de afir mar que nun ca qual quer
em pre i te i ra teve a ou sa dia de me ofe re cer pro pi na.
Con cor ri à pri me i ra ele i ção em 1986, seis me ses de -
po is de ter sa í do do Go ver no. É in clu si ve por isso que
pre go a de sin com pa ti bi li za ção: quan do con cor ri ao
Se na do, tive que de i xar o Go ver no seis me ses an tes.
Na que la cam pa nha ele i to ral não ti nha um tos tão para 
cus te ar seus gas tos; meus ami gos se co ti za ram e
con tri bu í ram de al gu ma for ma. Então, V. Exª veja a
mi nha ho nes ti da de! O epi só dio da Ca ter pil lar, como
dis se na en tre vis ta, be ne fi ci ou o Esta do: dela com prei 
Cr$ 3 bi lhões, mo e da da épo ca, em equi pa men tos
para o De par ta men to de Estra das de Ro da gem e
para a Pre fe i tu ra de Rio Bran co, cujo ti tu lar era Fla vi -
a no Melo, no me a do por mim, e que, mais tar de, veio
in te grar a ban ca da acre a na no Se na do Fe de ral. Os
re pre sen tan tes da fir ma dis se ram que eu te ria di re i to
a um bô nus ou a ou tros equi pa men tos. E eu fiz a op -
ção pe los equi pa men tos. To dos no Acre sa bem dis -
so. Não se ria ago ra, Se na dor, que mu da ria mi nha
con vic ção, vi o len ta ria a mi nha cons ciên cia, se ti ves se 
sido pro cu ra do. E, de fato, não fui. E se al guém vier a
fazê-lo, será re pe li do de ma ne i ra ve e men te, por que
não ace i to esse tipo de co i sa. Em suma, como dis se
ao Lí der Re nan Ca lhe i ros, per ma ne ce rei no meu pos -
to, no Con se lho de Éti ca, até o fi nal do atu al man da to
– vo tan do com a mais ab so lu ta in de pen dên cia, fiel a
mi nhas con vic ções e mi nha cons ciên cia, sem ace i tar
pres sões da im pren sa, do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães ou do Se na dor José Ro ber to Arru da para
di re ci o nar o meu voto. Vou vo tar, como sem pre dis se, 
de acor do com as mi nhas con vic ções. V. Exª pode fi -
car cer to dis so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a V. Exª.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra. Per mi ta-me ape nas co men tar o
que afir mou o Se na dor Na bor Jú ni or.

Cre io que V. Exª, Se na dor Na bor Jú ni or, ex ter -
nou de ma ne i ra mu i ta cla ra o seu po si ci o na men to.
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Inclu si ve afir mou que em ne nhum mo men to foi pro cu -
ra do por qual quer em pre i te i ra ba i a na, con for me dis se 
o jor na lis ta. V. Exª es cla re ceu um epi só dio que é im -
por tan te para o Se na do Fe de ral. Agra de ço a V. Exª
que te nha aqui se ex pres sa do.

Estou de acor do com a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção for mu la da por V. Exª. Eu pre fe ri ria que
não hou ves se a re e le i ção. Se eu pu der, co la bo ra rei
para isso. E, se for ele i to Pre si den te da Re pú bli ca, as -
su mo o com pro mis so aqui, des de já, de que não se rei 
can di da to à re e le i ção. Por isso vo tei fa vo ra vel men te à
pro po si ção de V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, mas o Se na dor Re nan Ca lhe i ros já o ha via so li -
ci ta do an te ri or men te. De po is de S. Exª, con ce de rei
um apar te a V. Exª.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Edu ar do Su plicy, que ro co la bo rar com este de ba te.
Em fun ção da ci ta ção do nome do Se na dor Na bor Jú -
ni or, eu gos ta ria de di zer, an tes de mais nada, como
Lí der de Ban ca da, como seu ami go e como al guém
que co nhe ce a sua con du ta, que S. Exª é um ho mem
mo ral men te ina ta cá vel. O PMDB, o seu Par ti do, agi rá
com o Se na dor Na bor Jú ni or da mes ma for ma com
que agi rá com to dos os seus mem bros. De for ma ne -
nhu ma va mos par ti da ri zar essa dis cus são. Esse jul -
ga men to será po lí ti co, ja ma is par ti dá rio. O PMDB não 
vai, de for ma ne nhu ma, co la bo rar com isso. Fui pro -
cu ra do pelo Se na dor Na bor Jú ni or, é ver da de que dis -
se que vo ta ria com a sua cons ciên cia. De pron to eu
dis se que S. Exª vo ta ria exa ta men te com a sua cons -
ciên cia, por que o PMDB é um par ti do de mo crá ti co,
re pi to, e não tem dono. Qu al quer acu sa ção a mais
que pos sam fa zer não pas sa rá de uma le vi an da de, de 
uma agres são, de uma ati tu de opor tu nis ta e até ele i -
to re i ra. Aliás, o Se na dor Na bor Jú ni or deve ser acu sa -
do de ser os ten si va men te li ga do ao Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. O que se diz aqui, no Con gres so,
é que se há al guém li ga do ao Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães, no Acre, não é o Se na dor Na bor Jú ni or,
não. Cre io até que V. Exª tem in for ma ção so bre isso.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me 
per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – AC) –
Em se gui da. Pri me i ra men te, agra de ço o es cla re ci -
men to do Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
Con si de ro im por tan te a de ci são de V. Exª. Isso tor na
mu i to cla ro o epi só dio.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, con ce -
do-lhe o apar te.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Cre io que o Se na dor Re nan Ca lhe i ros já es cla re ceu a 
ques tão par ti dá ria. Entre tan to, ou via do ga bi ne te o
dis cur so e o apar te do Se na dor Na bor Jú ni or e me vi
na obri ga ção de vir até aqui para mos trar esse ex pe -
di en te in dig no do jor na lis ta, para pen sar ou ten ci o nar
a po si ção in de pen den te do Se na dor Na bor Jú ni or em
re la ção a esse ou àque le voto. O Se na dor Na bor Jú ni -
or sem pre se pa u tou aqui por um pro ce di men to da
ma i or de cên cia. É um ho mem de re pu ta ção ili ba da e
tem a sua cons ciên cia para vo tar. Fa zer ex pe di en tes
in dig nos para que se vote de uma ma ne i ra ou de ou tra 
é um pro pó si to mal são do jor na lis ta e do jor nal que di -
vul gou a ma té ria. De ve ri am pa gar um pre ço pela le vi -
an da de. Vim ao ple ná rio para di zer a V. Exª que esse
ex pe di en te dos que es tão con tra mim é in dig no e não
pode en vol ver as pes so as, como o Se na dor Na bor
Jú ni or, que de cla rou que vo ta rá com a sua cons ciên -
cia. Nun ca es ti ve com S. Exª para tra tar de qual quer
as sun to, e ne nhu ma em pre i te i ra ba i a na, que eu sa i -
ba, te ria a ou sa dia de pro cu rá-lo. Con se qüen te men te, 
vim di zer a V. Exª que fa çam o jul ga men to com de cên -
cia, e não pro cu rem agir com in dig ni da de para for çar
uma pes soa a vo tar des ta ou da que la ma ne i ra.
Dêem-na li ber da de; não fa çam pre jul ga men to, não fa -
çam lin cha men to. Essa ati tu de não cor res pon de a um 
par ti do que quer re al men te gal gar o po der. Como V.
Exª diz que quer ser Pre si den te da Re pú bli ca, deve
re pe lir es ses ex pe di en tes in dig nos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a V. Exª o apar te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Edu ar do Su plicy, a Mesa ad ver te V. Exª de que está
com o tem po es go ta do. V. Exª está se pro nun ci an do
há mais de 40 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, per mi ta-me ape nas con ce der um
apar te à Se na do ra Ma ri na Sil va, por que hou ve uma
re fe rên cia aos Se na do res do Acre.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com
cer te za.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Não fiz
re fe rên cia aos Se na do res do Acre. Eu dis se que, se
há al guém no Acre, não é o Se na dor Na bor Jú ni or.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, não vou ater-me a isso, por que jul go 
esse tipo de re fe rên cia tão des res pe i to sa quan to
qual quer in si nu a ção que te nha sido fe i ta e pu bli ca da
no jor nal. Se o Se na dor Re nan Ca lhe i ros não leu a
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ma té ria, é bom que se diga que o jor nal diz que as in -
for ma ções vi e ram do PMDB. Cabe ao jor na lis ta e ao
pró prio Lí der sa ber quem do PMDB pas sou essa in -
for ma ção. Com mu i ta sin ce ri da de, sem pre me te nho
pa u ta do em se pa rar as pes so as das di ver gên ci as po -
lí ti cas. O fato de di ver gir po li ti ca men te de uma pes soa 
não me trans for ma em sua ini mi ga. Hoje, fui pro cu ra -
da por um jor na lis ta que gos ta ria de sa ber a mi nha
opi nião so bre de ter mi na dos epi só di os. Qu an do ele
me in da gou so bre o epi só dio que en vol ve o Se na dor
Na bor Jú ni or, eu lhe fa lei que não acre di ta va que isso
fos se pos sí vel. E não ad mi to que as pes so as, in clu si -
ve o Lí der do PMDB, fa çam in si nu a ções no sen ti do de 
que o que está acon te cen do se deve a pro ble mas ele -
i to re i ros do Acre. Não! Pro cu rem sa ber den tro do
PMDB quem pas sou essa in for ma ção, por que, de
acor do com os meus re fe ren ci a is mo ra is e éti cos, fa -
lei li te ral men te para o jor na lis ta que, por ter mos po si -
ci o na men tos di ver gen tes, eu e o Se na dor Na bor Jú ni -
or, re cu sa va-me a fa zer co men tá ri os so bre essa ma -
té ria. Esse tem sido sem pre o meu pro ce di men to, e o
Se na dor Tião Vi a na tem a mes ma po si ção. Não ad mi -
to que nos cre di tem esse tipo de ati tu de. Como já dis -
se: pro cu rem sa ber quem do PMDB pas sou es sas in -
for ma ções. Não ve nham que rer co lo car, como pro ce -
den te da Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res do
Acre, esse tipo de in for ma ção. Qu an do fui per gun ta -
da pelo jor na lis ta so bre a con di ção so ci al do Se na dor, 
se era um ho mem rico, eu dis se que não; que era um
ho mem de clas se mé dia mé dia; fi lho de se rin ga lis ta,
mas não de um se rin ga lis ta tu ba rão, rico. Para se fa -
zer isso, é pre ci so ter prin cí pi os e va lo res. Não sei se
mu i tos dos meus ad ver sá ri os se ri am ca pa zes de agir
des sa for ma. Se pa ro as pes so as das di ver gên ci as
po lí ti cas que te nho.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na do ra Ma ri na Sil va, é im por tan te esse es cla re ci -
men to de V. Exª.

Sou tes te mu nha da ma ne i ra res pe i to sa com a
qual a Se na do ra Ma ri na Sil va, o Se na dor Tião Vi a na
e ou tros Par la men ta res da Ban ca da do PT, en tre os
qua is me in cluo, tra ta mos to dos os as sun tos com o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Con ver sa mos
com S. Exª sem pre com res pe i to so bre as nos sas di -
ver gên ci as e, even tu al men te, so bre os nos sos pon tos 
de acor do.

Tal vez V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, não te nha ou vi do, mas men ci o nei há pou co,
em meu pro nun ci a men to – o Se na dor Tião Vi a na su -
ge riu que eu o fi zes se – que o Se na dor Tião Vi a na
con ver sou com V. Exª, re co men dan do que não hou -

ves se re pres são, da ma ne i ra como ocor reu on tem,
por par te das tro pas da Po lí cia Mi li tar, so bre os es tu -
dan tes e tra ba lha do res na Ba hia. V. Exª, en tão, te ria
di a lo ga do, pos si vel men te, com o Go ver na dor, di zen -
do que não mais ocor res se aque la for ma, e que V.
Exª ti nha uma pre o cu pa ção jus ta com res pe i to à in te -
gri da de de seus fa mi li a res – que eu acho im por tan te
-, mas que deve ha ver um diá lo go en tre os res pon sá -
ve is pela se gu ran ça e os ma ni fes tan tes, no sen ti do
de que a ma ni fes ta ção pos sa ser re a li za da sem qual -
quer vi o lên cia e ame a ça à in te gri da de de quem quer
que seja.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa 
da ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra tar de um
as sun to do in te res se de todo o Bra sil, prin ci pal men te
do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is, mas que é
um caso es pe cí fi co do Esta do do Pará.

No dia 6 de de zem bro de 1988, um De pu ta do
Esta du al do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, no ple no
exer cí cio do seu man da to – quan do era, in clu si ve, De -
pu ta do Cons ti tu in te –, foi bar ba ra men te as sas si na do
em Be lém do Pará. Seu nome era João Car los Ba tis ta.

Pas sa dos pra ti ca men te tre ze anos, fi nal men te,
nes ta ter ça-fe i ra, seus fa mi li a res, sua es po sa, seus fi -
lhos, os mi li tan tes do PSB e do PCdoB, que sem pre
lu ta ram para que a jus ti ça fos se fe i ta nes se caso, as -
sis ti ram ao jul ga men to de um dos pis to le i ros que o
as sas si na ram.

O nos so Par ti do se fez pre sen te em Be lém do
Pará e eu tam bém es ti ve au sen te do Se na do, na se -
gun da e na ter ça-fe i ra, por lá me en con trar. O Go ver -
na dor Ro nal do Les sa, do Esta do de Ala go as e do
meu Par ti do; o Go ver na dor João Alber to Ca pi be ri be,
do Ama pá e tam bém do PSB; o se gun do Vice-Pre si -
den te, fun da dor do PSB, Ro ber to Ama ral; o Pre fe i to
de Ma ca pá, mu i to co nhe ci do como João 40; a De pu -
ta da Fe de ral So cor ro Go mes; o Pre fe i to de Be lém,
Edmil son Ro dri gues, e vá ri os De pu ta dos, de vá ri os
Par ti dos, tam bém es ti ve ram pre sen tes ao jul ga men -
to, numa de mons tra ção de que es sas au to ri da des e
es ses di ri gen tes do nos so Par ti do exi gem jus ti ça, que 
foi fe i ta no caso es pe cí fi co des se pis to le i ro. Tra ta-se
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de um ma ta dor de alu guel que já es ta va pre so em
São Luís do Ma ra nhão por ter as sas si na do duas pes -
so as e que foi ao Pará para ser jul ga do por esse cri -
me. Há um sen ti men to de in dig na ção mu i to gran de
con tra a fal ta de jus ti ça no nos so Esta do e, na ter -
ça-fe i ra à no i te, o réu foi con de na do a trin ta anos de
ca de ia.

Evi den te men te, ve mos esse re sul ta do como
fru to do tra ba lho de to dos que bus cam lu tar pelo fim
da im pu ni da de e pela jus ti ça, mas la men ta mos que
esse jul ga men to te nha le va do tre ze anos para ser re -
a li za do e, mais do que isso, que aque les que pa ga -
ram pela exe cu ção do cri me, que alu ga ram a mão do
pis to le i ro, te nham sido, ao lon go des se pe río do, des -
vin cu la dos do pro ces so de de ci são da Jus ti ça, não se 
sabe como, se por sa be do ria de ad vo ga dos ou co ni -
vên cia de de sem bar ga do res. O in te res san te é que
essa é uma nor ma per ma nen te, cons tan te e qua se
sem ex ce ções, que de mons tra o dito po pu lar de que
”a jus ti ça só age so bre os mais fra cos“.

Um pis to le i ro como esse é um ban di do, um mar -
gi nal, uma pes soa des pre zí vel, por que ven de a sua
mão e ga nha di nhe i ro ce i fan do a vida de ou tras pes -
so as, mas tão des pre zí vel quan to ele é aque le que
lhe pa gou pela exe cu ção des sa mor te. No en tan to,
por de ci são de au to ri da des do Po der Ju di ciá rio, to dos 
os acu sa dos fo ram afas ta dos, re ti ra dos do pro ces so
du ran te o seu de sen ro lar. Como já dis se, la men to que 
essa seja uma re gra qua se que ge ral.

No caso do ex-De pu ta do Esta du al Pa u lo Fon tel -
les, bar ba ra men te as sas si na do, só foi pre so e jul ga do 
o ci da dão que or ga ni zou e pla ne jou a sua mor te; os
man dan tes até hoje es tão im pu nes e fora de qual quer 
pro ces so.

No caso da cha ci na de Eldo ra do dos Ca ra jás,
ocor ri da em 17 de abril de 1996, em que de ze no ve
tra ba lha do res ru ra is sem-ter ra fo ram bar ba ra men te
as sas si na dos, as pes so as que au to ri za ram o con -
fron to e de ram or dem para que a Po lí cia Mi li tar de -
sobs tru ís se aque la es tra da a qual quer cus to e a qual -
quer pre ço tam bém fo ram ex clu í das do jul ga men to
pela Jus ti ça bra si le i ra, como o Go ver na dor do Esta do, 
Almir Ga bri el; do Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca,
Set te Câ ma ra, e do ex-Co man dan te da Po lí cia Mi li tar
do Pará. Quer di zer, quem vai pa gar por isso? Quem
vai ser jul ga do? No caso do João Ba tis ta, o pis to le i ro
que ma tou; no caso de Pa u lo Fon tel les, o ci da dão que 
or ga ni zou e con tra tou o pis to le i ro, mas nun ca os man -
dan tes; no caso da cha ci na de Eldo ra do dos Ca ra jás,
os po li ci a is que exe cu ta ram o cri me por que re ce be -
ram or dem para re ti rar aque les tra ba lha do res do lo cal 

e de sobs tru ir a es tra da. O Go ver na dor não foi ca paz
de per ce ber o erro da sua or dem, as sim como o Se -
cre tá rio de Se gu ran ça e o Co man dan te da Po lí cia Mi -
li tar, mas fi ca ram fora do pro ces so.

Os gran des e os po de ro sos não são jul ga dos,
por que há sem pre um meio, há sem pre um de sem -
bar ga dor, há sem pre um juiz com ra zões des co nhe ci -
das ou que se vale de fa lhas na Lei, pe las qua is tam -
bém so mos res pon sá ve is, pois o Con gres so Na ci o nal 
faz leis que per mi tem que os cri mi no sos do co la ri nho
bran co per ma ne çam im pu nes em sua qua se to ta li da -
de. Uma ex ce ção ou ou tra acon te ce, como no caso do 
Juiz Ni co lau, por que a pres são da mí dia em todo o
ter ri tó rio na ci o nal é mu i to gran de e a Jus ti ça se vê im -
pe di da de sol tar um ci da dão como esse da ca de ia. No 
en tan to, mu i tos ou tros – aliás 99% dos cri mi no sos
que têm di nhe i ro – es tão sol tos. Rou ba ram dos co fres 
pú bli cos bra si le i ros e es tão tran qüi los como se nada
ti ves sem fe i to. Essa im pu ni da de res sal ta um sen ti -
men to de re vol ta por par te da po pu la ção. Den tre as
pes so as im pu nes, ci ta mos os res pon sá ve is pela fa -
lên cia do Ban co Na ci o nal, do Ban co Eco nô mi co e do
Ba me rin dus, en tre inú me ros ou tros ca sos. Aliás, o
ex-dono do Ban co Eco nô mi co, Ânge lo Cal mon de Sá, 
atu al men te vem com pran do ter ras no sul do Pará, tor -
nan do-se um la ti fun diá rio na que la re gião – in clu si ve
já anda ar ran jan do en cren cas, ame a çan do tra ba lha -
do res ru ra is lá no Mu ni cí pio de Xin gua ra, no sul do
Pará.

Essa a pu ni ção que a Jus ti ça bra si le i ra dá aos
po de ro sos, às pes so as que têm mu i to di nhe i ro e que,
evi den te men te, em fun ção des ses fa tos, nun ca vão
para a ca de ia.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na do Se na do da
Re pú bli ca ma ni fes tar o meu re go zi jo pela vi tó ria dos
fa mi li a res de João Ba tis ta.

Gra ças a uma co li ga ção pro por ci o nal com o
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, San dra Ba tis ta ele -
geu-se De pu ta da Esta du al pelo PC do B e é uma De -
pu ta da bri lhan te na Assem bléia Le gis la ti va do Pará,
as su min do o lu gar do seu ma ri do na luta.

Vi mos, com mu i ta tris te za, evi den te men te, mas,
ao mes mo tem po, com mu i to or gu lho, os cin co fi lhos
do De pu ta do João Car los Ba tis ta – qua tro fi lhas e um
fi lho – pre sen tes ao jul ga men to, do iní cio ao fim, es -
pe ran do que jus ti ça fos se fe i ta. Re al men te, foi um dia
de mu i ta emo ção. De po is de 12 anos, es sas pes so as,
que ti ve ram seu ente que ri do bar ba ra men te as sas si -
na do, vi ram a con de na ção de pelo me nos um dos ele -
men tos en vol vi dos na tra ma. Te mos a es pe ran ça de,
con de na do o pis to le i ro que pu xou o ga ti lho para ma -
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tar João Ba tis ta, re a brir o pro ces so e co lo car tam bém
no ban co dos réus as pes so as que pla ne ja ram, ar qui -
te ta ram e pa ga ram para que o De pu ta do Esta du al
João Car los Ba tis ta fos se as sas si na do.

Sr. Pre si den te, que ro aqui de i xar re gis tra do o
meu agra de ci men to, em nome do meu Par ti do e em
nome da di re ção es ta du al do Par ti do So ci a lis ta Bra si -
le i ro, ao Go ver na dor Ro nal do Les sa e aos seus au xi li -
a res, ao Go ver na dor João Ca pi be ri be, ao Pre fe i to de
Ma ca pá, João Qu a ren ta, e ao Sr. Ro ber to Ama ral,
que es ti ve ram pre sen tes em Be lém, mos tran do à opi -
nião pú bli ca do Pará que o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i -
ro con ti nua ao lado do povo, lu tan do pelo fim da im pu -
ni da de, por jus ti ça e, fun da men tal men te, pela re for ma 
agrá ria no nos so País. Essa a ban de i ra fun da men tal
para mu dar a his tó ria do Bra sil! Hoje che ga mos ao
cú mu lo de ter mos 82,5% da nos sa po pu la ção na
zona ur ba na, quan do de ve ría mos ser um país emi -
nen te men te ru ral.

La men to que o Bra sil te nha um Pre si den te
como Fer nan do Hen ri que Car do so e go ver na do res
como Almir Ga bri el. Ho mens que nun ca fo ram em pre -
en de do res; ho mens que não co nhe cem a re a li da de
do País, tam pou co as di fi cul da des de seus tra ba lha -
do res e as do seg men to em pre sa ri al; ho mens que
não têm ne nhu ma prá ti ca em ad mi nis tra ção e que fo -
ram co lo ca dos à fren te des ses car gos; ho mens cu jos
re cur sos são apli ca dos no sis te ma fi nan ce i ro, ao in -
vés de se rem apli ca dos no se tor pro du ti vo. São pes -
so as in ca pa zes de com pre en der a ma ne i ra de con du -
zir uma Na ção pu jan te, for te, po ten ci al men te rica, ex -
tra or di ná ria, como é o Bra sil, que con ti nua nes sa si tu -
a ção de ex tre ma di fi cul da de. Sin to mu i to por isso. O
Bra sil e os Esta dos da Fe de ra ção pre ci sam ser go ver -
na dos por pes so as que te nham ca pa ci da de ad mi nis -
tra ti va, que co nhe çam as di fi cul da des do povo. Uma
das de mons tra ções mais cla ras de ine fi ciên cia, de in -
com pe tên cia, de in ca pa ci da de des te Go ver no está na 
ques tão da ener gia, na di fi cul da de que o povo bra si le -
i ro terá de en fren tar por ser o País go ver na do por um
ho mem que não tem vi são e que não tem tem po para
ou vir; um ho mem que pre fe re as suas re la ções in ter -
na ci o na is, as suas re la ções – pos so di zer aqui com
mu i ta tran qüi li da de – de sub ser viên cia aos in te res ses 
dos pa í ses de sen vol vi dos do que com pre en der as di -
fi cul da des de nos sa Na ção. Um Pre si den te da Re pú -
bli ca que, du ran te seis anos, ven do a de man da de
ener gia cres cer, não fez os in ves ti men tos ne ces sá ri -
os para o seu aten di men to. Sua Exce lên cia ale ga,
ago ra, que des co nhe cia o pro ble ma. Cla ro! Um ho -
mem sem vi são ad mi nis tra ti va não se aper ce be da

im por tân cia de co i sas como essa! Um ho mem que
não co nhe ce nada de ad mi nis tra ção e não tem se -
quer ca pa ci da de de ou vir, de com pre en der, leva-nos
a pas sar por to das es sas di fi cul da des.

Sr. Pre si den te, está pro va do – e pre ten do vir à
tri bu na no mo men to opor tu no para tra tar des sa ques -
tão – que nos go ver nos de Fer nan do Col lor de Mel lo e 
de Ita mar Fran co os in ves ti men tos no se tor ener gé ti -
co fo ram bem ma i o res do que no atu al. Há uma enor -
me des pro por ção en tre a de man da e aqui lo que foi in -
ves ti do para a pro du ção de ener gia.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so só não
se es que ce de uma co i sa: de pa gar re li gi o sa men te os 
ser vi ços da dí vi da pú bli ca e os da dí vi da ex ter na bra -
si le i ra! Isso o Pre si den te sabe fa zer sem pes ta ne jar,
sem dis cu tir, sem ana li sar, ten do o res pal do dos seus
mi nis tros da área eco nô mi ca que tam bém de fen dem
a mes ma po lí ti ca.

Ve jam V. Exas: nes te ano de 2001 va mos pa gar
R$140 bi lhões do ser vi ço da dí vi da in ter na pú bli ca
bra si le i ra. Ora, esse mon tan te da ria para cons tru ir 28
hi dre lé tri cas como a de Tu cu ruí, au men tan do a pro -
du ção de ener gia em mais de 240 mil me ga watts; da -
ria para o Bra sil aten der a ne ces si da de ener gé ti ca de
sua po pu la ção por 30 anos, além de ven der toda
ener gia ex ce den te para qual quer país do mun do ou
pelo me nos da Amé ri ca La ti na. Ao me re fe rir a qual -
quer país do mun do, levo em con ta a ener gia con den -
sa da no alu mí nio que pro du zi mos na Albrás/Alu nor te, 
lo ca li za da em Bar ca re na, e na Alcoa, no Ma ra nhão. 

Sr. Pre si den te, por isso, nos en con tra mos nes ta
si tu a ção ex tre ma men te di fí cil! Um Pre si den te que,
aju da do pe las li de ran ças, fez esse jogo com o Con -
gres so Na ci o nal, im pe din do a ins ta la ção de uma CPI,
li de ran ças es sas com pro me ti das com de nún ci as fe i -
tas por este País afo ra – in clu si ve al gu mas de las sub -
me ti das a jul ga men to aqui no Con gres so Na ci o nal –
por tan to, aju da do por es sas li de ran ças na ex pec ta ti va 
de te rem o re tor no. E ago ra, to dos nós vi ve mos essa
”gran de piz za“, aliás, diga-se de pas sa gem, piz za que 
foi en vi a da aos nos sos ga bi ne tes por seg men tos em -
pre sa ri a is, for ma li zan do o de se jan do de que o Con -
gres so aja com jus ti ça, que puna os cul pa dos, que
lim pe esta Casa, que eli mi ne aque les que pro ce dem
com in cor re ção em suas ações. La men ta vel men te, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que tor nou essa ta re fa
qua se in viá vel, na me di da em que, para co brir as ir re -
gu la ri da des do seu Go ver no e im pe dir que fos sem
ana li sa das pela po pu la ção, re ce beu aju da des sas
pes so as que es tão al ta men te com pro me ti das com ir -
re gu la ri da des nas suas ações po lí ti cas.
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Sua Exce lên cia usou tam bém de uma pre ga ção
ab so lu ta men te men ti ro sa para a po pu la ção. Ao di zer
que a CPI se ria um pal co de dis pu ta ele i to ral, Sua
Exce lên cia está men tin do, por que os mem bros de
uma CPI são in di ca dos na pro por ção da re pre sen ta -
ção de cada par ti do po lí ti co. Nós, da Opo si ção, so -
mos ape nas 16 Par la men ta res en tre 81. Por tan to, te -
ría mos uma re pre sen ta ção de 20% do to tal da CPI –
80% se ri am Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is li ga -
dos ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Por tan to, não pode ser ver da de que a CPI se ria
um pal co ele i to ral. Como se ria um pal co ele i to ral, se
80% dos seus in te gran tes se ri am de fen so res in tran si -
gen tes do Go ver no? Por que os Lí de res do PMDB, do
PFL e do PSDB, no Con gres so Na ci o nal, são ex tre -
ma men te vin cu la dos ao Pre si den te da Re pú bli ca e,
por tan to, in di ca ri am para com por essa co mis são Se -
na do res e De pu ta dos ab so lu ta men te fiéis ao Go ver -
no. Logo, a CPI ja ma is se ria pal co ele i to ral.

O te mor do Pre si den te é de vi do ao fato de ha ver
jor na lis tas in te li gen tes nes te País, que pes qui sam em 
pro fun di da de de ter mi na das ques tões. Teme o Pre si -
den te a des co ber ta, o aflo ra men to da imen sa ir re gu -
la ri da de que há no seu Go ver no, prin ci pal men te no
que diz res pe i to à com po si ção das dí vi das ex ter na e
in ter na e, fun da men tal men te, no que diz res pe i to às
pri va ti za ções que fo ram fe i tas na Na ção bra si le i ra, a
en tre ga do pa tri mô nio pú bli co bra si le i ro ba si ca men te
ao ca pi tal in ter na ci o nal.

Com a CPI, es ses fa tos fi ca ri am mais cla ros
para a po pu la ção, como, por exem plo, quem fi nan ci ou 
e com que di nhe i ro se fi nan ci a ram as pri va ti za ções,
quem ga nhou com as pri va ti za ções, quem está en ri -
que cen do com isso. Quem sabe a CPI vi es se im pe dir
o de se jo obs ti na do do Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
de pri va ti zar ago ra as ge ra do ras de ener gia – Chesf,
Fur nas, Ele tro nor te. E, quem sabe, vi es se im pe dir
aque les, que co men tam aqui, que são seus ali a dos,
como o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, do PFL, e ou tros, 
em bus ca ain da da pri va ti za ção da Ca i xa Eco nô mi ca,
do Ban co do Bra sil e da Pe tro bras.

Hoje, já se pro cu ra di vi dir a Ca i xa, fa zer uma ci -
são, se pa ran do a par te de cré di tos ina dim plen tes
com um ban co efi ci en te e atu al. Tudo que o Go ver no
fez nes se sen ti do, tudo o que ven deu ele lim pou, ti rou
as dí vi das; o povo as su miu as dí vi das por que o Te -
sou ro as as su miu. E, no fi nal, es sas ir re gu la ri da des
po de ri am ser co lo ca das à luz do co nhe ci men to do
povo bra si le i ro. Evi den te men te, o povo se re vol ta ria
com um Go ver no como esse. Mas o Pre si den te pre fe -
riu todo o des gas te, pre fe riu as su mir, pes so al men te,

o im pe di men to da ins ta la ção des sa CPI a en fren tá-la
de fato.

Expli co, no va men te: não se tra ta de medo de pal -
co ele i to ral, por que Sua Exce lên cia te ria 80% de Se -
na do res e De pu ta dos Fe de ra is fiéis ao seu Go ver no. O 
medo é da im pren sa in ves ti ga ti va, do jor na lis ta com pe -
ten te, da di vul ga ção de fa tos es ca bro sos que exis tem
re al men te na ad mi nis tra ção de seu Go ver no. Esse foi
o re ce io de Sua Exce lên cia, que pre fe riu en fren tar o
des gas te de im pe dir essa CPI a re a li zá-la de fato.

Mas o povo tam bém está aten to a tudo o que
está ocor ren do. E esse povo, evi den te men te, ape sar
de não che gar aos de ta lhes das ir re gu la ri da des, das
pro te ções, do en ri que ci men to ilí ci to, da con cen tra ção 
de ren da, que é cada vez ma i or, de não co nhe cer os
da dos de todo esse pro ces so, por que a CPI foi im pe -
di da de ser fe i ta, em bo ra ain da es te ja mos ten tan do
ins ta lá-la, pelo me nos no Se na do da Re pú bli ca, é
pos sí vel que o povo, aten to a isso, ava lie me lhor o
pro ces so po lí ti co, com pre en da me lhor quem é esse
Go ver no. Não te nho dú vi da de que o povo sa be rá
bus car um rumo di fe ren te da que le to ma do em 1998,
e ele ge rá um Pre si den te da Re pú bli ca mais sin to ni za -
do com o in te res se do povo bra si le i ro e não um Pre si -
den te da Re pú bli ca sub ser vi en te aos in te res ses do
ca pi tal, es pe ci al men te do ca pi tal in ter na ci o nal.

Era esse, por tan to, Sr. Pre si den te, o re gis tro que 
gos ta ria de fa zer, em nome do Par ti do So ci a lis ta Bra -
si le i ro, res sal van do que nós, no Esta do do Pará e em
ní vel na ci o nal, va mos con ti nu ar lu tan do para que os
man dan tes do as sas si na to do De pu ta do João Car los
Ba tis ta pos sam ir a júri po pu lar e pos sam pa gar pelo
seu cri me.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio,
de i xa da ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da su ces si va men te pe los Srs. Ca sil do
Mal da ner e Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner, por per mu ta
com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo tem po 
re gi men tal.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, em ja ne i ro des te ano, o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro com ple tou três anos des de que en -
trou em vi gor. Como cos tu ma ocor rer com le gis la ções 
da com ple xi da de e da pro fun di da de, para a vida so ci -
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al, do Có di go de Trân si to, te mos co i sas a co me mo rar
e co i sas a la men tar.

Entris te ce dor, ba si ca men te, te mos o fato de que 
ex ten sa par te do Có di go não tem sido cum pri da, ten -
do res ta do, até o mo men to, como le tra mor ta. Assim
é, por exem plo, a fa i xa de pe des tre, que pa re ce ter
vin ga do so men te na Ca pi tal Fe de ral e em al guns ou -
tros pou cos lu ga res; as mul tas para pe des tres im pru -
den tes; a pre vi são de ma té ri as edu ca ti vas so bre o
trân si to, a se rem mi nis tra das nas es co las; a ins pe ção
ve i cu lar anu al; a ob ser vân cia ri go ro sa do sis te ma de
pon tos por in fra ções co me ti das; a pro i bi ção de que -
bra-mo las; o uso do ba fô me tro; o uso do cin to de se -
gu ran ça no ban co de trás; e a pro i bi ção de que os ve í -
cu los lan cem fu ma ça ne gra no ar. Esses são al guns
itens que o Có di go re gu lou, mas que, in fe liz men te,
como se diz, ain da ”não pe ga ram“.

É cu ri o so esse tra ço cul tu ral bem nos so, bem
bra si le i ro, de apre sen tar a le gis la ção nova como se
fos se ser cum pri da in te gral men te, no dia se guin te,
para, logo de po is, des co brir que não se con se gue im -
ple men tar tudo o que está lá es cri to. Assim se su ce de
com o Có di go de Trân si to Bra si le i ro: sa u da do, há três
anos, pela im pren sa e por to dos nós, como um dos
mais avan ça dos do mun do. E efe ti va men te o é! La -
men ta vel men te, po rém, os pre ce i tos mais avan ça dos
do mun do não con se guem ser cum pri dos na sua to ta -
li da de en tre nós, nem fi ze ram de nos so trân si to um
dos mais avan ça dos do mun do. Os an tro pó lo gos con -
ti nu am nos de ven do um es tu do apro fun da do des se
fe nô me no cul tu ral.

Mas, se há mo ti vos para re cri mi na ção – e omi -
ti-los se ria ser par ci al e fal tar com a ver da de –, não
res ta dú vi da ne nhu ma de que mu i to mais, mas mu i to
mais mes mo, há para co me mo rar. Se a vi gên cia do
Có di go não fez de nos so trân si to um dos mais avan -
ça dos do mun do, pelo me nos ain da, é cer tís si mo que
não há com pa ra ção en tre o que o trân si to bra si le i ro
era an tes do Có di go e o que ele é hoje, de po is de três
anos. Cum pre di zer que as con quis tas al can ça das so -
frem hoje al gu ma ame a ça ad vin da de um cer to re la -
xa men to na fis ca li za ção do trân si to e de nos sa ve lha
ini mi ga dos avan ços so ci a is: a im pu ni da de.

Re pi to essa par te, que jul go im por tan te. Cum pre
di zer que as con quis tas al can ça das so frem hoje al gu -
ma ame a ça ad vin da de um cer to re la xa men to na fis ca -
li za ção do trân si to e de nos sa ve lha ini mi ga dos avan -
ços so ci a is: a im pu ni da de. Essa é uma ques tão im por -
tan te, pois a im pu ni da de ain da con ti nua a se pro pa gar
no Bra sil, pois a apli ca ção da lei é mu i to len ta.

Mas a si tu a ção é ou tra em re la ção à de três
anos pas sa dos. Isso não pode ser es que ci do, nem
me nos pre za do, pois, a par tir da vi gên cia do Có di go,
avan çou a cons ciên cia so ci al bra si le i ra no que diz
res pe i to ao com por ta men to do trân si to, em bo ra ain da 
es te ja mos lon ge de atin gir o pon to ide al. A pro va mais 
elo qüen te é a re du ção do nú me ro de aci den tes e de
ví ti mas fa ta is no trân si to des de en tão. Antes do Có di -
go, o nú me ro de mor tes no trân si to ha via atin gi do a
ab sur da mar ca de 50 mil por ano, nú me ro mais con -
sen tâ neo com a exis tên cia de guer ras e de gran des
de sas tres na tu ra is.

Ade ma is, cum pre ao Go ver no Fe de ral e aos Go -
ver nos Esta du a is me lho rar sen si vel men te as con di -
ções das es tra das na ci o na is. A si na li za ção ro do viá ria
é algo que pode e deve me re cer mais in ves ti men tos.
Com uma si na li za ção pre ci sa e ade qua da, o Po der
Pú bli co dará uma con tri bu i ção pro fun da na di mi nu i -
ção de aci den tes e mor tes nas es tra das.

Gos ta ria, ago ra, de ci tar como uma das gran -
des res pon sá ve is pela me lho ra na cons ci en ti za ção
da so ci e da de so bre o trân si to a cam pa nha do Go -
ver no, dos Mi nis té ri os da Jus ti ça e dos Trans por tes,
em par ti cu lar, em fa vor da obe diên cia ao Có di go.
Essa cam pa nha do pro fes sor que sur pre en de o ci -
da dão que in frin giu a lei ou está em vias de fa zê-lo,
a que as sis ti mos pela te le vi são, vem cum prin do o
pa pel que toda a pu bli ci da de ofi ci al de ve ria ter em
vis ta: a in for ma ção e a for ma ção do ci da dão. Cam -
pa nhas des se tipo são mu i tís si mo mais úte is, do que 
aque las em que o Go ver no sim ples men te diz que
está tra ba lhan do pelo País ou que se pre o cu pa com
o ci da dão, de for ma ge né ri ca, sem con te ú do con cre -
to, sem ex pli car o por quê, usan do, para isso, slo gans
va zi os. Ou tro exem plo é aque la pro pa gan da que visa
a in cen ti var o res pe i to à fa i xa de pe des tre, cujo slo -
gan é ”Faixa de Pe des tre: a Vida Pede Pas sa gem“,
ou a que mos tra o so fri men to de fa mí li as vi ti ma das
por mo to ris tas ir res pon sá ve is. Toda pro pa gan da ofi -
ci al de ve ria ter este ob je ti vo: ori en tar, in for mar o ci -
da dão, in cen ti var o cum pri men to das leis.

Ci ta ria ou tra, in clu si ve, que está sen do ve i cu la -
da em San ta Ca ta ri na, meu Esta do, em prol da du -
pli ca ção da BR–101, no tre cho en tre Flo ri a nó po lis e
a di vi sa com o Rio Gran de do Sul, pró xi mo a Tor res.
Há um mo vi men to mu i to gran de por par te da so ci e -
da de, para que essa du pli ca ção te nha iní cio o quan -
to an tes, por que inú me ras vi das têm sido ce i fa das
nos aci den tes. As pes so as es tão usan do de cal ques
e but tons, em San ta Ca ta ri na, prin ci pal men te na re -
gião sul-catarinense, com os di ze res ”Va mos du pli -
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car a vida!“. Du pli car a ro do via BR–101 sig ni fi ca du -
pli car a vida, evi tar os aci den tes, as mor tes. Isso
tam bém tem dado cer to. É as sim que se des per ta a
cons ciên cia da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, fe li ci to o Go ver -
no Fe de ral pela cam pa nha a fa vor do Có di go Bra si le i -
ro de Trân si to, ade qua da, efi ci en te, in te li gen te e cri a ti -
va. Espe ro que ela faça es co la e que, fu tu ra men te,
pos sa mos ver os vul to sos re cur sos que são gas tos
em pro pa gan da ofi ci al em pre ga dos no avan ço da
cons ciên cia so ci al e da ci da da nia, não na mera pro -
pa gan da ele i to ral. Uma cam pa nha cujo tema fos se,
por exem plo, lim pe za pú bli ca tal vez pu des se ser mon -
ta da. Ou tra me di da que en ten do im pres cin dí vel se ria
mas si fi car a di vul ga ção so bre os di re i tos do ci da dão.
De i xo es sas su ges tões aos res pon sá ve is, ou seja, ao
Mi nis té rio da Jus ti ça e ao Mi nis té rio dos Trans por tes.

Por fim, con gra tu lo-me com to dos as Srªs e os
Srs. Se na do res aqui pre sen tes e com a so ci e da de
bra si le i ra em ge ral, por es tar mos co me mo ran do o ter -
ce i ro ani ver sá rio do Có di go Bra si le i ro de Trân si to.
Como dis se an te ri or men te, no pa pel, ele é um dos
mais avan ça dos do mun do; res ta fazê-lo um dos mais
avan ça dos na prá ti ca. Como con quis tas im por tan tes
e ir re ver sí ve is do Có di go fi gu ra o uso do cin to de se -
gu ran ça no ban co da fren te (95% dos bra si le i ros dos
cen tros ur ba nos usam); a mu ni ci pa li za ção do trân si to, 
em es tá gio avan ça do, com a for ma ção de agen tes
mu ni ci pa is de trân si to; os sis te mas Re nach e Re na -
vam de re gis tro na ci o nal de car te i ras de ha bi li ta ção e
ve í cu los, que apri mo ra o con tro le de ve í cu los; o sis te -
ma de es ta tís ti cas na ci o na is so bre o trân si to.

Pela ci vi li da de das re la ções de trân si to, in fe -
re-se o ní vel ge ral de ci vi li da de de um País.

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, fiz ques tão de
tra zer al gu ma des sas con si de ra ções a res pe i to do
Có di go Bra si le i ro de Trân si to, que, lan ça do há três
anos, sem dú vi da, aju dou a cri ar uma cons ciên cia di -
fe ren te. Pre ci sa mos fa zer que, cada vez mais, nas es -
co las, nos la res, em to dos os lu ga res, essa cons ciên -
cia avan ce, para que pos sa mos pou par vi das pelo
Bra sil afo ra. Pre ci sa mos fa zer com que o Có di go, um
dos me lho res do mun do, na prá ti ca, seja mais efi ci en -
te e que a edu ca ção no trân si to, que co me ça a des -
per tar em to dos os seg men tos, avan ce mais e mais. 

Por isso, va mos cri ar ou tras cam pa nhas, além
das que têm sido di vul ga das e têm apre sen ta do re -
sul ta do po si ti vo. Mi nhas con gra tu la ções ao Go ver no
Fe de ral, nes se sen ti do. Cri ti ca mos quan do é pre ci so,
mas tam bém lou va mos as boas cam pa nhas, que des -
per tam a so ci e da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Mo re i ra Men des, de i xa da ca de -
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por per -
mu ta com o Se na dor José Alen car.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to em
que o Con gres so Na ci o nal, por meio da Co mis são
Mis ta, es tu da a Me di da Pro vi só ria nº 2.080, que pro -
põe mo di fi ca ções pro fun das no Có di go Flo res tal Bra -
si le i ro, é im por tan te vol tar a esta tri bu na, para tra tar
des te as sun to. A ma nu ten ção da pro pos ta cons tan te
des sa me di da pro vi só ria, sig ni fi ca ria a to tal in vi a bi li -
za ção eco nô mi ca do Esta do de Ron dô nia.

Expli co: con for me já foi dito aqui vá ri as ve zes,
o Esta do de Ron dô nia foi co lo ni za do, ofi ci al men te,
pelo Incra, e todo o pro ces so de as sen ta men to se
deu com base na pe que na pro pri e da de. Hoje, das
apro xi ma da men te 90 mil pro pri e da des do Esta do,
cer ca de 85 mil são cons ti tu í das de pe que nas pro -
pri e da des, que não al can çam mais que 200 hec ta -
res. A Me di da Pro vi só ria nº 2.080 au men ta a área
de re ser va le gal de 50% para 80%, o que sig ni fi ca
que o nos so pro du tor ru ral dis po ria de ape nas 20%
para pro du zir. No en tan to, des ses 20%, ain da é pre -
ci so des con tar as áre as de pre ser va ção per ma nen -
te, as es tra das, os es pa ços ocu pa dos por es co las e
pe las se des das pro pri e da des, o que re sul ta ria ver -
da de i ra men te numa área lí qui da para o tra ba lho, va -
mos as sim di zer, em não mais de 12%, 13%, o que
tor na ab so lu ta men te in viá vel a agri cul tu ra fa mi li ar,
que é a base do de sen vol vi men to de Ron dô nia, que
é o mo de lo do de sen vol vi men to de Ron dô nia.

É pre ci so, por tan to, en con trar uma so lu ção. E
essa re si de exa ta men te em abra çar o zo ne a men to
so ci o e co ló gi co e eco nô mi co. Essa é a sa í da.

Mas é pre ci so olhar tam bém para o ou tro lado.
Se Ron dô nia deu o exem plo pro du zin do um zo ne a -
men to so ci o e co ló gi co de Pri me i ro Mun do, que tem
ser vi do como re fe rên cia para ou tros Esta dos e até
para ou tros pa í ses, é pre ci so di zer aqui tam bém que 
Ron dô nia tem-se com por ta do e tem sa bi do, com ve -
e mên cia, de fen der o seu pa tri mô nio mais va li o so,
que são exa ta men te as áre as de pre ser va ção, as
uni da des de con ser va ção, as sim de fi ni das em lei,
que exis tem no Esta do de Ron dô nia.
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Re pi to, se de um lado es tou aqui bri gan do para
mo di fi car esta ques tão da Me di da Pro vi só ria nº 2080,
que de fi ne 80% como área de re ser va le gal, de ou tro,
exis te lá o com pro mis so da po pu la ção de Ron dô nia e
so bre tu do do Go ver no do Esta do com a pre ser va ção
das suas uni da des de con ser va ção.

E que ro hoje, apro ve i tan do esta tar de, tra zer a
no tí cia de que o Go ver no do Esta do nes te mo men to
está co lo can do em prá ti ca a ”de sin tru são“ de três re -
ser vas im por tan tes, de três uni da des de con ser va ção 
im por tan tes. A pri me i ra de las é a Re ser va Indí ge na
Uru-Eu-Wau-Wau – e veja que re ser va in dí ge na é de
res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. A se gun da é a
Re ser va Extra ti vis ta do Gu a po ré, lá na área de Gu a -
ja rá-Mi rim; essa está sen do fe i ta pelo Iba ma, com o
apo io do Go ver no do Esta do. E, fi nal men te, a Re ser -
va Extra ti vis ta do Ja ci pa ra ná; essa es ta du al e está
tam bém sen do pro mo vi da in te i ra men te pelo Go ver no
do Esta do.

É pre ci so ex pli car, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que dos 8,4 mi lhões de hec ta res de áre as
pro te gi das atra vés das di ver sas uni da des de con ser -
va ção do Esta do, aí com pre en di das re ser va in dí ge na, 
re ser va bi o ló gi ca, par ques es ta du a is, flo res tas na ci o -
na is, re ser va ex tra ti vis ta fe de ral, re ser va ex tra ti vis ta
es ta du al, ape nas 22% são de áre as de res pon sa bi li -
da de do Esta do. Os ou tros 78% são de res pon sa bi li -
da de do Go ver no Fe de ral. Entre tan to, la men ta vel -
men te, a pre sen ça do Go ver no Fe de ral no que se re -
fe re à fis ca li za ção des sas uni da des de con ser va ção
de i xa mu i to a de se jar. Não fos se o es for ço da atu al
ad mi nis tra ção do Iba ma, tal vez es ti vés se mos ain da
com toda essa res pon sa bi li da de nas cos tas do Go -
ver no do Esta do.

Qu e ro me re fe rir aqui ex clu si va men te à ques tão
da re ser va in dí ge na Uru-Eu-Wau-Wau. É a ma i or re -
ser va in dí ge na do Esta do, pas sa ao lar go de mais de
sete Mu ni cí pi os do Esta do, e foi in va di da por al guns
maus bra si le i ros, por al guns maus ma de i re i ros ou
pes so as que vão lá para ex plo rar a ma de i ra da área
in dí ge na. E o Go ver no do Esta do, mes mo não sen do
de sua res pon sa bi li da de, re u niu-se com a Fu nai, com
o Iba ma, com a Po lí cia Fe de ral, com a Cum pir – en ti -
da de que con gre ga to dos os ín di os da re gião -, com a
17ª Bri ga da de Infan ta ria de Sel va, com a Po lí cia Flo -
res tal de Ron dô nia, com a Se cre ta ria do Meio Ambi -
en te do Esta do, e, jun tos, ini ci a ram hoje a ”de sin tru -
são“ des sa im por tan te re ser va in dí ge na, o que le va rá
20 dias, apro xi ma da men te. Mas, como dis se, ao mes -
mo tem po em que se pro ces sa a ”de sin tru são“ des sa
im por tan te área in dí ge na, o Iba ma, da mes ma for ma,

pro ce de com re la ção à Re ser va Extra ti vis ta do Gu a -
po ré e o Go ver no do Esta do, numa ou tra ação, à Re -
ser va Extra ti vis ta do Ja ci pa ra ná.

Com isso, o Go ver no de Ron dô nia está de -
mons tran do cla ra men te que tem um com pro mis so
ver da de i ro com as suas uni da des de con ser va ção.
Têm um com pro mis so ver da de i ro – o Go ver no e o
povo do Esta do de Ron dô nia – com a ques tão da pre -
ser va ção e com o meio am bi en te. É por isso que,
sem pre que pos so, te nho re pe ti do, não ape nas des ta
tri bu na mas tam bém no Esta do de Ron dô nia, como
fiz on tem, com ve e mên cia, co i bin do, co la bo ran do e
in for man do à po pu la ção que não é pos sí vel a in va são 
de re ser vas pro te gi das. É pre ci so que as au to ri da des
fe de ra is e a po pu la ção de modo ge ral, so bre tu do es -
sas ONGs que são in te res sa das na ques tão do meio
am bi en te, te nham cons ciên cia de que o Go ver no do
Esta do de Ron dô nia e o seu povo es tão cum prin do o
seu pa pel, pro te gen do as áre as de con ser va ção, as -
sim de fi ni das na lei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma 
vez, é pre ci so res sal tar que, em bo ra isso seja de res -
pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral – como já dis se,
78% das uni da des de con ser va ção são fe de ra is -,
ain da as sim, o Go ver no do Esta do, a du rís si mas pe -
nas, faz o seu pa pel e dis po ni bi li za re cur sos in clu si ve
para pa gar as diá ri as dos fun ci o ná ri os fe de ra is en vol -
vi dos nes sa ques tão. Tam bém co lo ca à dis po si ção a
sua Po lí cia Flo res tal, a Se cre ta ria de Meio Ambi en te,
equi pa men tos – que já não tem –, in clu si ve ve í cu los,
para que a Po lí cia Fe de ral, jun ta men te com o Exér ci to 
e com téc ni cos da Fu nai, pos sam ”de sin tru sar“ essa
re ser va in dí ge na Uru-Eu-Wau-Wau.

Fi na li zo di zen do cla ra men te que Ron dô nia se
pre o cu pa mu i to com a dis cus são des sa me di da pro vi -
só ria, por que, como já dis se, man ten do-se o tex to da
for ma como está, Ron dô nia está con de na da ao sub -
de sen vol vi men to, está con de na da à es tag na ção.
Esta mos aqui de mons tran do de for ma cla ra que sa -
be mos fa zer o nos so pa pel. Se de um lado es ta mos
de fen den do que, por meio da nos sa lei de zo ne a men -
to, pos sa mos ocu par os es pa ços des ti na dos à ex plo -
ra ção agrí co la e à ex plo ra ção agro pe cuá ria, de ou tro,
es ta mos tam bém dan do aqui o exem plo cla ro de que
sa be mos cum prir o nos so pa pel na de fe sa do meio
am bi en te, man ten do as 72 uni da des de con ser va ção
exis ten tes no Esta do. Ain da que não seja res pon sa bi -
li da de do Go ver no do Esta do, es ta mos aju dan do a
man tê-las in tac tas, pois esse é o prin cí pio da nos sa
lei de zo ne a men to.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Con -
vi do o Se na dor Mo re i ra Men des a re as su mir a di re -
ção dos tra ba lhos. (Pa u sa.)

O Sr. Ge ral do Cân di do, de i xa da ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, dia 
17 de maio, o De pu ta do Aé cio Ne ves, Pre si den te da
Câ ma ra, con vo ca os Par la men ta res para a so le ni da -
de de um ato que tem como tema o com ba te ao ra cis -
mo. Essa so le ni da de é em ho me na gem aos 113 anos
da cha ma da Lei Áu rea que, hi po te ti ca men te, se ria a
li ber ta ção dos es cra vos.

Acon te ce que, no Bra sil, a li ber ta ção dos es cra -
vos está mu i to lon ge, por que, na ver da de, as re la ções 
de tra ba lho, a re la ções en tre o tra ba lha dor ne gro e o
bran co ain da po dem ser ca rac te ri za das como de
semi-es cra vi dão. Por tan to, a Lei Áu rea é ape nas uma
data, um mar co, mas não sig ni fi cou exa ta men te a li -
ber ta ção dos es cra vos, do ho mem ne gro, da mu lher
ne gra, do tra ba lha dor en fim. É ape nas uma data sim -
bó li ca.

No dia 13 de maio de 1888 – há 113 anos – o
Bra sil as sis tia à Prin ce sa Isa bel as si nar a Lei Áu rea,
que ex tin guia a es cra vi dão, en cer ran do qua tro sé cu -
los de ex plo ra ção ofi ci al da mão-de-obra afri ca na em
nos so País.

Du ran te mu i to tem po, a pro pa gan da ofi ci al fez
des sa data um de seus ma i o res ar gu men tos para de -
fen der a su pos ta to le rân cia em re la ção aos ne gros,
apre sen tan do a abo li ção da es cra va tu ra como fru to
da bon da de de uma prin ce sa. É o mes mo que di zer
que a his tó ria se faz por von ta de pró pria e não pela
am bi ção co le ti va dos do nos do po der ou pela for ça
das as pi ra ções de um povo.

Re gis tro, tam bém, que pre fe ri mos cha mar essa
data não de Dia da Abo li ção da Escra va tu ra, mas de
Dia Na ci o nal de De nún ci as con tra o Ra cis mo e con tra 
a Dis cri mi na ção dos Exclu í dos.

Na ver da de, o pro ces so que re sul tou na abo li -
ção da es cra va tu ra pou co tem a ver com ra zões hu -
ma ni tá ri as. A es tru tu ra es cra vo cra ta da eco no mia
bra si le i ra, não obs tan te sua im por tân cia in ter na, co -
me çou a so frer pres são des de o sé cu lo XVIII, pois
não mais se com pa ti bi li za va com as no vas idéi as e
con cep ções acer ca do tra ba lho. A Re vo lu ção Indus tri -

al ex pan dia-se no mun do des vin cu la da do es cra vis -
mo, em opo si ção a ele, so bre tu do no que re fe re ao
alar ga men to dos mer ca dos con su mi do res e à con cor -
rên cia de pro du tos ob ti dos sem o tra ba lho es cra vo.

O gol pe mais pro fun do e o mais con se qüen te vi -
ria em 1808, ca pi ta ne a do por uma Ingla ter ra ávi da de
mer ca dos para os seus pro du tos ma nu fa tu ra dos: o
trá fi co foi de cla ra do ile gal. O co mér cio in glês, en tão
se nhor da me ta de do mon tan te do co mér cio mun di al,
de po is de ha ver se apro ve i ta do lar ga men te dos lu cros 
do trá fi co, sen tia-se su pe ri or aos in te res ses dos se to -
res es cra vo cra tas, mo ti va do pelo pro pó si to de pe ne -
trar na Áfri ca, in tro du zin do ma nu fa tu ra dos e com -
pran do ma té ri as-pri mas.

Expli cam-se des se modo as pres sões exer ci das 
pela Grã -Bre ta nha so bre o Go ver no bra si le i ro, es pe -
ci al men te no que tan ge à pro i bi ção do trá fi co, que
aca ba ria mi nan do os pró pri os ali cer ces da ins ti tu i ção
es cra vis ta.

Ou tro fa tor im por tan te foi a re sis tên cia ne gra,
tra du zi da em re vol tas san gren tas, como que i ma de
en ge nhos e des tru i ção de fa zen das, que se mul ti pli -
ca ram nas úl ti mas dé ca das do séc. XIX, au men tan do
o cus to e im pos si bi li tan do a ma nu ten ção do sis te ma.

Foi as sim que che ga mos a 13 de maio de 1888,
quan do ne gros de todo o País pu de ram co me mo rar
com eu fo ria a li ber da de re cém-ad qui ri da, mas acor -
dan do no ou tro dia com uma dú vi da atroz: o que fa zer
com essa tal li ber da de? Para mu i tos, a res pos ta se ria
per ma ne cer nas fa zen das re a li zan do o mes mo tra ba -
lho, ago ra sob pi o res con di ções, pois, não sen do mais 
um in ves ti men to, a li ber da de que o ne gro ago ra ex pe -
ri men ta va era ser li vre para ”es co lher a pon te so bre a
qual pre fe ria mor rer“. Sem ter ras para cul ti var e en -
fren tan do no mer ca do de tra ba lho a com pe ti ção dos
imi gran tes eu ro pe us, em ge ral sub si di a dos por seus
pa í ses de ori gem e in cen ti va dos pelo Go ver no bra si -
le i ro, os bra si le i ros des cen den tes de afri ca nos pas sa -
ram a fa ve la dos, me ni nos de rua, ví ti mas da vi o lên cia
po li ci al, dis cri mi na dos pela Jus ti ça e pelo mer ca do de 
tra ba lho, in vi sí ve is nos me i os de co mu ni ca ção, com
seus va lo res, sua re li gião e sua cul tu ra ne ga dos. Ci -
da dãos de uma “de mo cra cia ra ci al“ em que o lu gar de 
des ta que que ocu pam é o da mi sé ria e da des ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, isso sig ni -
fi ca que o Esta do bra si le i ro não cons tru iu es tra té gi as
de in te gra ção da po pu la ção ne gra na so ci e da de bra -
si le i ra. Ain da hoje, não in clu iu em seu pro je to de na -
ção os her de i ros dos afri ca nos no Bra sil. Os ne gros li -
vres ti ve ram de sair das fa zen das com as mãos aba -
nan do. Enquan to isso, os eu ro pe us re ce bi am vá ri os
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in cen ti vos para vir ao Bra sil, como ter ra e aju da fi nan -
ce i ra.

A es cra vi dão ne gra de i xou mar cas pro fun das
que se ca rac te ri zam, prin ci pal men te, pelo pre con ce i -
to e dis cri mi na ção, res pon sá ve is pelo gran de con tin -
gen te de afro des cen den tes des pos su í dos e à mar -
gem do cres ci men to eco nô mi co. Não dá para fa lar em 
mi sé ria e fome sem lem brar da po bre za dos ne gros
bra si le i ros. Se o país tem 57 mi lhões de po bres, ou
seja, 36% da po pu la ção, po de mos di zer que gran de
par te des se con tin gen te é for ma da pe los afro des cen -
den tes.

A dis cri mi na ção está nos nú me ros. Aca ba de
sair uma pes qui sa so bre o ra cis mo no Bra sil. Como os 
an te ri o res, o es tu do, fe i to pelo Insti tu to de Pes qui sa
Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea), cons ta ta a si tu a ção de in -
fe ri o ri da de eco nô mi ca e so ci al dos ne gros em re la ção 
aos bran cos no Bra sil. Mas tem duas no vi da des de sa -
len ta do ras: a pes qui sa re ve la que a di fe ren ça de anos 
de es co la en tre ne gros e ban cos fi cou pra ti ca men te
igual con si de ra das as três úl ti mas ge ra ções. Ou seja:
um ne gro com 70 anos hoje es tu dou, em mé dia, 2,2
anos a me nos que um bran co da mes ma ida de. E um
ne gro de 30 anos man tém qua se a mes ma des van ta -
gem em re la ção ao bran co de igual ida de: 2,1 anos a
me nos de es co la. A ou tra no vi da de é que, em ma té ria
de pro gres so con tra a dis cri mi na ção, essa re la ção co -
lo ca o Bra sil atrás até da Áfri ca do Sul, onde até 1994
vi go ra va um fe roz re gi me ra cis ta, o apart he id. Na
Áfri ca do Sul, os ne gros tam bém es tu dam me nos que
os bran cos, mas a di fe ren ça vem di mi nu in do de for ma 
mais acen tu a da que no Bra sil com o pas sar do tem po. 
Antes, a di fe ren ça era de sete anos. Ago ra, caiu para
três. No Bra sil, não há que da.

Se ria até um alen to su por que os ne gros
sul-afri ca nos vi vi am uma si tu a ção tão pre cá ria, di an te 
das qua se cin co dé ca das de apart he id, que seus su -
ces sos só po di am ser mais vi go ro sos que os dos ne -
gros bra si le i ros. Mas nem isso é ver da de, con si de ran -
do que, no Bra sil, tan to os bran cos quan to os ne gros
es tu dam mu i to pou co – mes mo com pa ra dos aos de
pa í ses bem mais po bres. Na Áfri ca do Sul, um bran co
de 25 anos es tu da, em mé dia, doze anos, en quan to o
ne gro fica nove anos na es co la. No Bra sil, a si tu a ção
fica as sim: um bran co de 25 anos es tu da 7,5 anos, e
um ne gro, 5,5 anos. Con clu são: o ne gro sul-afri ca no
es tu da mu i to mais que o ne gro do Bra sil – mais até
que os bran cos.

É de le var em con ta que, quan do se fala em edu -
ca ção, se está fa lan do de fu tu ro, tra ba lho, sa lá rio. ”A
di fe ren ça de es co la ri da de re per cu te, de ge ra ção em

ge ra ção, di re ta men te na di fe ren ça sa la ri al en tre bran -
cos e ne gros“, ex pli ca o eco no mis ta Ri car do Hen ri -
ques, res pon sá vel pela pes qui sa. Sabe-se que a edu -
ca ção está en tre os prin ci pa is fa to res que de ter mi -
nam o sa lá rio de um tra ba lha dor. Ou tro es tu do do
Ipea mos tra que, de to dos os fa to res que re du zem o
sa lá rio de um tra ba lha dor ne gro, a edu ca ção en tra
com um peso equi va len te a 27% do pro ble ma – e ne -
nhum ou tro dado tem im pac to tão alto. ”Fi ze mos um
es tu do ci en tí fi co sem qual quer viés po lí ti co“, diz o em -
ba i xa dor Gil ber to Sa bo ia, Se cre tá rio de Di re i tos Hu -
ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça. O di fí cil vai ser con -
ven cer, com ou sem viés po lí ti co, que o Bra sil está fa -
zen do sua par te para re sol ver as di fe ren ças ra ci a is.

Ou tra pes qui sa, que mos tra a dis cri mi na ção do
ne gro no mer ca do de tra ba lho – Mapa da Po pu la ção
Ne gra no Mer ca do de Tra ba lho –, re a li za da pelo De -
par ta men to Inter sin di cal de Esta tís ti ca e Estu dos Só -
cio-Eco nô mi cos (Di e e se) re ve la que, na mé dia, so -
men te 6% dos car gos de ci só ri os no País são ocu pa -
dos por ne gros. Isso é mu i to pou co. Ape nas no Dis tri -
to Fe de ral é que esse per cen tu al sobe para 15,9%. É
a ma i or pre sen ça en tre seis re giões me tro po li ta nas
pes qui sa das, por que, além do Dis tri to Fe de ral, o es -
tu do foi re a li za do em Belo Ho ri zon te, Por to Ale gre,
Re ci fe, Sal va dor e São Pa u lo.

As es ta tís ti cas apon tam que os ne gros re al men -
te es tão em su bem pre gos ou em pre gos ru ins e lon ge
do po der de ci só rio da so ci e da de bra si le i ra. A ma i o ria
está a um pas so do de sem pre go (41,2% tra ba lham
sem car te i ra as si na da, em bis ca tes ou ser vi ços do -
més ti cos). Pelo me nos 22,6% dos ne gros no mer ca do 
de tra ba lho es tão em va gas que não exi gem qual quer
qua li fi ca ção. A taxa de de sem pre go en tre os ne gros
tam bém é alta, fi can do na fa i xa de 21,7%, en quan to
en tre os não ne gros é de 16,5%.

Sras e Srs. Se na do res, ao vi si tar mos um shop -
ping, prin ci pal es ta be le ci men to de con su mo da clas se 
mé dia, não en con tra mos ne gros tra ba lhan do nas lo jas, 
e, quan do en con tra mos, o nú me ro é in fi ma men te pe -
que no. Isso de mons tra como é for te a se gre ga ção ra ci -
al no Bra sil. Nós ne gros sa be mos que o de sem pre go
atin ge a po pu la ção como um todo, mas, quan do o ne -
gro de sem pre ga do en fren ta fi las para dis pu tar uma
vaga de em pre go e é en tre vis ta do, o que pesa é a ”cor“ 
na hora de de fi ni ção da vaga, que, na ma i o ria das ve -
zes, fica para um bran co. No Bra sil, o ra cis mo en con -
tra-se im preg na do em toda a so ci e da de.

A si tu a ção apre sen ta da por es sas pes qui sas re -
ve la um as pec to cru ci al da de si gual da de so ci al no
Bra sil: in jus ta dis tri bu i ção da ri que za ge ra da e de po lí -
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ti cas eco nô mi cas que be ne fi ci am gru pos pri vi le gi a -
dos, em de tri men to dos tra ba lha do res. Está cal ca da
tam bém so bre di fe ren ci a ções e com por ta men tos dis -
cri mi na tó ri os dis se mi na dos por todo o País.

Esse abis mo que se pa ra ne gros e não ne gros é
mais do que con se qüên cia de anos de es cra vi dão.
Tam bém é re sul ta do do pro ces so de ”abo li ção à bra -
si le i ra“. A his tó ria re gis tra que os es cra vos só fo ram li -
ber ta dos por que era mais van ta jo so eco no mi ca men -
te tro cá-los por imi gran tes eu ro pe us as sa la ri a dos.

A ci da da nia pre ten di da pe los ne gros tem como
ob je ti vo o des per tar para a si tu a ção de ex clu são em
que vive a ma i o ria bra si le i ra de ra í zes afri ca nas. O
Go ver no FHC e sua po lí ti ca ne o li be ral, as so ci a dos
que es tão ao pas sa do co lo ni al es cra vis ta, ex plo ra dor
e ex clu den te das eli tes bra si le i ras, per pe tua as de si -
gual da des so ci a is, pri o ri zan do ques tões eco nô mi cas
e acor dos in ter na ci o na is, diga-se FMI. Os efe i tos das
ações des te go ver no am pli am ain da mais os con tras -
tes so ci a is, ge ran do si tu a ções como a in for ma li za ção
cres cen te do mer ca do de tra ba lho e o au men to do de -
sem pre go. Quem mais so bre as con se qüên ci as des -
se des go ver no são os me nos pri vi le gi a dos, ou sem
pri vi lé gio ne nhum, da ci da de ou do meio ru ral, acen -
tu an do ain da mais a vi o lên cia e o ge no cí dio da po pu -
la ção ne gra e po bre.

To das as de nún ci as de ra cis mo já fo ram fe i tas.
O mito da de mo cra cia ra ci al está ul tra pas sa do. Exi gi -
mos ações efe ti vas que re ti re a po pu la ção afro-des -
cen den te da con di ção de mar gi na li za ção pe ran te a
so ci e da de bra si le i ra, para que te nha mos or gu lho de
con vi ver na mul ti pli ci da de de ra ças e de cul tu ras, pois
não é pos sí vel cons tru ir um pro je to de Na ção sem le -
var em con ta a mar gi na li za ção dos afro-des cen den -
tes bra si le i ros.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -

ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, são exa ta -
men te 13h47. To mei a de ci são de, hoje, nem que ti -
ves se que pre si dir e fa lar ao mes mo tem po, abor dar o
tema do des flo res ta men to da Ama zô nia. Isso por que
es tou há três dias me ins cre ven do, mas, em fun ção
das di nâ mi cas de vo ta ção, não te nho tido a opor tu ni -
da de de fa lar por que, quan do che ga a mi nha vez, o
tem po re gi men tal da ses são já ter mi nou.

Por con si de rar al ta men te re le van te, gos ta ria de
fa lar so bre o ín di ce de des ma ta men to cres cen te na

Ama zô nia, iden ti fi ca do pe las ima gens de sa té li te do
Inpe – Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is, e
que atin giu a mar ca de 15%. E há ain da um dado
mais gra ve, pois com base na com pa ra ção de ima -
gens de sa té li tes, o nú me ro real pode ser ain da ma i or
do que o que foi apre sen ta do, por que fo ram apre sen -
ta dos nú me ros pre li mi na res no ano pas sa do, mas de -
po is ve ri fi cou-se que o nú me ro de áre as de flo res ta
des ma ta da era bem ma i or, em ter mos de qui lô me tros
qua dra dos, do que ha via sido ini ci al men te anun ci a do.

Te mos os se guin tes da dos: o des ma ta men to na
Ama zô nia cres ceu 15%, en tre agos to de 1999 e
agos to de 2000, em re la ção aos 12 me ses an te ri o res
– anun ci ou o Mi nis té rio Ambi en te –, o que cor res pon -
de a 19.832 Km², po den do esse nú me ro ser bem ma i -
or, pois as ima gens de sa té li tes só con se guem atin gir
as áre as de cor te raso. As áre as de ação an tró pi ca,
prin ci pal men te a par te de ex plo ra ção ma de i re i ra, que
é uma for ma de al te ra ção da co ber tu ra ve ge tal, não é
al can ça da por es sas ima gens de sa té li te, e te mos en -
tão uma área que fica re du zi da, mas que nem por isso 
sig ni fi ca que não hou ve uma ação em ter mos de al te -
ra ção des sa co ber tu ra ve ge tal.

Há tam bém um dado no sen ti do de que a área
des flo res ta da na Ama zô nia Le gal, cer ca de 4 mi lhões 
de qui lô me tros qua dra dos, che ga a 13,9%. Ou seja, já 
des flo res ta mos, do to tal da Ama zô nia Le gal, cer ca de 
13,9%. Esses da dos mu i to nos pre o cu pam.

Eu que ria aqui re gis trar, Sr. Pre si den te, que o
edi to ri al de hoje da Fo lha de S.Pa u lo, que faço ques -
tão de ane xar em meu pro nun ci a men to, dá con ta de
que de ve mos nos pre o cu par com esse pro ces so de -
vas ta dor da Ama zô nia. É pos sí vel que, em um pe río -
do de dez anos, se con ti nu ar mos com essa lou cu ra
de trans for mar a nos sa flo res ta em fo gue i ra, não te -
nha mos mais a Ama zô nia.

A cada ano, te mos um ri tu al ma ca bro onde são
es pe ra dos os da dos do Inpe, seja para cri ti cá-los – e
até me co lo co en tre esse gru po –, seja para mi ni mi -
zá-los. Pre ci sa mos aca bar com esse ri tu al ma ca bro.
Não dá mais para fi car mos, du ran te o ano todo, pra ti -
can do for mas de de sen vol vi men to da no sas ao meio
am bi en te, que nos le vam a um sal do de des flo res ta -
men to de 19 mil qui lô me tros qua dra dos no pe río do de 
dois anos – pe río do em que são fe i tas as ima gens de
sa té li tes – e, a cada ano, ape nas nos con for mar mos
em pro tes tar con tra o cres ci men to des se des flo res ta -
men to.

Tam bém me sin to um pou co can sa da, e, de cer -
ta for ma, não me sin to cul pa da, ape nas can sa da, de
ser atri bu í da àque les que de fen dem a Ama zô nia a
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crí ti ca de que fa ze mos ape nas um re gis tro pro i bi ti vo
para o seu de sen vol vi men to. Não se tra ta dis so. Não
fa ze mos ape nas um re gis tro pro i bi ti vo. Quem nos
con si de ra des sa for ma não está acom pa nhan do a
evo lu ção do mo vi men to am bi en ta lis ta na ci o nal e in -
ter na ci o nal; está de sin for ma do so bre o tra ba lho das
or ga ni za ções que de fen dem o meio am bi en te e até
mes mo dos vá ri os se to res pro du ti vos, tan to de pe -
que nos quan to de gran des em pre en de do res, quan to
à idéia do so ci o am bi en ta lis mo, ou seja, com re la ção a 
uma ação que com pa ti bi li za de sen vol vi men to eco nô -
mi co com pre ser va ção do meio am bi en te. Por isso
digo que me sin to can sa da. Não se tra ta ape nas de fi -
car mos di zen do o que não pode. Hoje, o mo vi men to
am bi en ta lis ta, com toda cla re za, diz para as au to ri da -
des como é que pode, a par tir de prá ti cas al ter na ti vas
apre sen ta das como ex pe riên cia-pi lo to.

Acho que já exis tem al guns bons exem plos. Se
hou ves se in te res se por par te dos ges to res pú bli cos –
e aí te nho que di zer que essa ges tão pú bli ca para o
meio am bi en te só pode ser en ten di da numa es ca la
ma cro, por que não dá para ima gi nar que as ações se -
to ri a is e pul ve ri za das, por mais im por tan tes que se -
jam, dêem con ta de todo esse de sa fio que te mos –, já
da ria para re pli car e trans for mar es sas ex pe riên ci as
po si ti vas em po lí ti ca de de sen vol vi men to para a nos -
sa re gião.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
um apar te, no bre Se na do ra?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Em pri me i ro
lu gar, faço uma exor ta ção a V. Exª: não se can se. A
luta de V. Exª é uma luta do País; ela pre ci sa ser le va -
da adi an te. Não po de mos aban do nar a Ama zô nia, se -
ja mos nós de um Par ti do ou de ou tro, de uma cor ren te 
ou de ou tra, de um pen sa men to fi lo só fi co ou de ou tro.
Aque le é um pa tri mô nio na ci o nal que pre ci sa, a todo
cus to, ser pre ser va do. Os se gui dos dis cur sos de V.
Exª, que têm tido o apo io do Ple ná rio, em boa par te
têm ge ra do bons re sul ta dos. Pos so di zer a V. Exª que
o Mi nis tro do Meio Ambi en te, o De pu ta do Sar ney Fi -
lho, tem se me lhan tes pre o cu pa ções. Antes de ser Mi -
nis tro, ele era Pre si den te da Co mis são do Meio Ambi -
en te da Câ ma ra. Ali, ele apren deu não ape nas a
ques tão téc ni ca do pro ble ma, mas, so bre tu do, a amar 
a Ama zô nia e a de fen dê-la com o co ra ção e com a
alma. Tudo o que pode fa zer ele está fa zen do. De ve -
mos ad mi tir que os re cur sos des ti na dos ao Mi nis té rio
do Meio Ambi en te são, la men ta vel men te, ain da es -
cas sos, como de res to são es cas sos em to dos os Mi -

nis té ri os, mas so bre tu do no Meio Ambi en te. O Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te está pra ti ca men te vi ven do
com as mul tas que im põe pe los aten ta dos que ocor -
rem à na tu re za, como no caso da Pe tro bras e ou tros
ór gãos. O que pre ci sa mos aqui, tam bém, pen so eu –
como um plus – é lu tar, na Co mis são de Orça men to,
para que esse Mi nis té rio pos sa ser do ta do de mais re -
cur sos e, aí sim, va mos co brar do Mi nis tro, com mais
fir me za, ações mais efe ti vas. Enquan to isso não
ocor re, eu, pes so al men te, es tou per su a di do que
cam pa nhas como as que V. Exª faz ge ram re sul ta -
dos. Os nú me ros apre sen ta dos po dem até ser cor re -
tos ou não – se não fo rem cor re tos, apro xi mam-se
dis so –, e qua is quer que eles se jam são dra má ti cos
para este País e para a nos sa Ama zô nia. Cum pri -
men to V. Exª. Pros si ga; não se can se des sa luta, que
não é só de V. Exª, mas de to dos nós.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – No -
bre Se na dor, agra de ço o seu apar te e o in cor po ro a
esta mi nha fala. Foi até bom o seu co men tá rio, por que 
me aju da a re por o en ten di men to do can sa ço ao qual
me re fe ri.

Srª Pre si den te, o can sa do ao qual me re fe ri re fe -
re-se às acu sa ções que re ce be mos da que les que
afir mam que so mos ape nas de fen so res da idéia de
que a Ama zô nia deve ser trans for ma da num san tuá -
rio. Can so-me des sas acu sa ções por que elas não es -
tão de acor do com a vi são atu a li za da de pre ser va ção
do meio am bi en te que vem sen do pra ti ca da: a idéia
do so ci o am bi en ta lis mo. Por ou tro lado, nun ca tive tan -
ta for ça e tan to vi gor, se não fí si co, pelo me nos es pi ri -
tu al, para lu tar pela pre ser va ção do meio am bi en te e,
par ti cu lar men te, da Ama zô nia. Do meu pon to de vis -
ta, é pos sí vel ha ver um de sen vol vi men to, na que la
nos sa re gião, que com pa ti bi li ze três co i sas: o cres ci -
men to eco nô mi co, a qua li da de de vida para as pes so -
as e a pre ser va ção do meio am bi en te.

Com re la ção ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
con cor do com V. Exª que a do ta ção or ça men tá ria é in -
su fi ci en te, in sig ni fi can te para os de sa fi os do Mi nis té -
rio. Mas eu não re du zi ria os pro ble mas do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te à do ta ção or ça men tá ria, com todo
o res pe i to que te nho pelo Mi nis tro Sar ney Fi lho. Re -
co nhe ço que S. Exª tem tido uma po si ção de aber tu -
ra, de diá lo go com a so ci e da de e com os Par la men ta -
res, in clu si ve que ro re gis trar que a sua se cre tá ria, Drª
Mary He le na Alle gret ti, tem pro pi ci a do um ca nal de
de ba tes com as or ga ni za ções da so ci e da de, sem ne -
nhum tipo de pre con ce i to. Po rém, além dos pro ble -
mas fi nan ce i ros, te mos ou tros pro ble mas, até mais

09798 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



gra ves. Tal vez em fun ção des ses é que a do ta ção or -
ça men tá ria seja tão in sig ni fi can te. Vou pon tuá-los.

O Mi nis té rio do Meio Ambi en te tem se li mi ta do a 
ten tar re gu lar as po lí ti cas de meio am bi en te, tem se li -
mi ta do à fis ca li za ção e con tro le. Não tem a ca pa ci da -
de ges to ra, não lhe foi con fe ri do o po der de ser um
agen te que pro pi cia uma vi são de de sen vol vi men to a
par tir de no vos pa ra dig mas para o nos so País. O Go -
ver no ela bo rou, há al gum tem po, o Pro gra ma Avan ça
Bra sil, vi san do a uma sé rie de ações, prin ci pal men te
de ba ses in fra-es tru tu ra is, para a Ama zô nia. Esse
pro gra ma, que iria ter um im pac to am bi en tal de alta
re le vân cia na Ama zô nia, não con tou com a par ti ci pa -
ção do Mi nis té rio do Meio Ambi en te na sua ori gem. É
um ab sur do que o ór gão am bi en tal do Go ver no não
seja ou vi do no mo men to em que se está ges tan do
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to para uma re gião
que tem re per cus são mu i to sig ni fi ca ti va em ter mos de 
im pac to am bi en tal!

Sem pre que há uma po lê mi ca, ten ta mos agir a
par tir do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, en vol ven do os
de ma is Mi nis té ri os, mas quem sem pre apa re ce como 
in ter lo cu tor tem sido a Casa Ci vil. Com isso não se
está con fe rin do ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te o le -
gí ti mo po der, que ele deve e pre ci sa ter, para ser o
ges tor e o for mu la dor das po lí ti cas am bi en ta is, per -
pas san do toda e qual quer vi são de de sen vol vi men to
para o nos so País.

Iden ti fi co no Mi nis té rio pro ble mas de na tu re za
or ça men tá ria, mas tam bém é fun da men tal que o Go -
ver no bra si le i ro con ce da a esse ór gão a de vi da ca pa -
ci da de de ar ti cu la ção po lí ti ca, de ges tão e de for mu la -
ção das di re tri zes de de sen vol vi men to, jun to ao Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to, ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
ao Mi nis té rio da Fa zen da e tan tos ou tros.

É inad mis sí vel que haja uma cho ra de i ra ou um
dis cur so am bi en tal que, mu i tas ve zes, é ven di do por
par te do Go ver no, quan do as ins ti tu i ções pú bli cas
con ti nu am fa zen do fi nan ci a men tos de pro je tos que
são da no sos ao meio am bi en te. Exis te aí uma cer ta
in co e rên cia, a que se re fe riu cer ta vez o Se na dor Jo -
sap hat Ma ri nho e, nes sa oca sião, sen ti-me li son je a -
da. Di zia S. Exª que tan to ele quan to eu tí nha mos um
sé rio pro ble ma aqui nes ta Casa, pois to dos con cor da -
vam com as nos sas te ses, até que vi es se o ben di to
”mas“. To dos de fen dem o meio am bi en te com ve e -
mên cia, que a Ama zô nia é im por tan te, mas, quan do
se tra ta da que la es tra da que pre ci sa ser fe i ta, mes mo
que não haja es tu do de im pac to am bi en tal, nem de -
mar ca ção das re ser vas in dí ge nas, nem um pro je to de 
de sen vol vi men to que es te ja pre o cu pa do com a sus -

ten ta bi li da de, te mos que apo i ar. Esse ben di to ”mas“ é 
que que bra a he ge mo nia da con cor dân cia que te mos
na de fe sa da Ama zô nia e do meio am bi en te.

Pre ci sa mos, em vez des se ”mas“, que nega as
te ses de fen di das de pro te ção à Ama zô nia e ao meio
am bi en te, ter uma vi são afir ma ti va po si ti va, como
está acon te cen do nos Esta dos do Acre e do Ama pá.
Com mu i ta ale gria, re gis tro ar ti go da Drª Ma ria Ale -
gre te, pu bli ca do no Cor re io Bra zi li en se do dia 15 do
cor ren te, que faz uma aná li se al ta men te po si ti va do
que vem ocor ren do no Esta do do Acre:

...há al gu mas boas no tí ci as tam bém:
se gun do a se cre tá ria Mary Alle gret ti, o Acre
é um mo de lo para o Bra sil. Além de es tar
mais de 90% pre ser va do, o Go ver no do
Esta do está de sen vol ven do pro je tos al ter na -
ti vos para ex plo ra ção flo res tal sem da nos ao 
meio am bi en te, es pe ci al men te ao lon go das 
es tra das, com pre vi são de as fal ta men to,
pois é ao lon go das es tra das que se dá o
ma i or im pac to am bi en tal.

O Acre apa re ce, tam bém se gun do da dos do
Go ver no, como sen do o Esta do que teve uma re du -
ção da sua taxa de des flo res ta men to e isso não sig ni -
fi cou uma di mi nu i ção de pro du ção. Ti ve mos, pelo
con trá rio, um cres ci men to sig ni fi ca ti vo em ter mos da
nos sa pro du ção de grãos e de le i te. O que sig ni fi ca di -
zer que essa his tó ria de am pli ar a área para o des flo -
res ta men to em fun ção da ne ces si da de do cres ci men -
to da pro du ção não é in te i ra men te ver da de i ra. Se in -
ves tir mos em tec no lo gia para o apro ve i ta men to ade -
qua do das áre as já des flo res ta das, uti li zan do es sas
áre as in clu si ve a par tir das téc ni cas de sen vol vi das
prin ci pal men te pela Embra pa, em que é pos sí vel do -
brar a nos sa ca pa ci da de de pro du ção agrí co la ou pe -
cuá ria – até que po de ría mos mais do que do brar, sem 
pre ci sar am pli ar a área de des flo res ta men to, ape nas
uti li zan do uma co i sa sim ples, mas que re quer uma
cer ta tec no lo gia, que é o ma ne jo de pas ta gem –, po -
de re mos uti li zar nos sa flo res ta, a par tir da ex plo ra ção
ma de i re i ra. Mas que não seja aque la po lí ti ca de ga fa -
nho to, que en tra na flo res ta e vai ti ran do tudo que é
ma de i ra no bre, como cu a ri cu a ra, cu ma ru de fer ro, cu -
ma ru de che i ro, mog no, en fim, to das as es pé ci es no -
bres, de uma for ma pre da tó ria, mas, sim, de for ma
ma ne ja da, sus ten ta da, a par tir das téc ni cas que já fo -
ram mu i to bem de sen vol vi das pe las pes so as que têm
o co nhe ci men to. Então, exis tem vá ri as al ter na ti vas.

A Ama zô nia não é um es pa ço ho mo gê neo e
que não te nha a pre sen ça hu ma na. Mu i ta gen te pen -
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sa que se deve po vo ar a Ama zô nia por que é um va zio 
de mo grá fi co. Ela não é um va zio de mo grá fi co. A
Ama zô nia tem 20 mi lhões de pes so as e é uma flo res -
ta al ta men te di ver si fi ca da e que, para con ti nu ar sen -
do a Ama zô nia, só pode ser ex plo ra da se con si de ra -
da sua di ver si da de.

É es tra nho que mu i tos pro je tos mi ra bo lan tes,
seja na ten ta ti va de im ple men tar mo no cul tu ra na
Ama zô nia ou no sen ti do de co lo car os gran des pro je -
tos de mi ne ra ção e de ex plo ra ção ma de i re i ra, não te -
nham con si de ra do que não é pos sí vel fa zer isso sem
que a Ama zô nia de i xe de ser a Ama zô nia. 

Ouvi com mu i ta aten ção o dis cur so do Se na dor
Mo re i ra Men des, fa zen do um ape lo no sen ti do de que
Ron dô nia deve ter todo o cu i da do com as áre as de
pre ser va ção que es tão sen do in va di das. É mu i to fá cil
di zer mos que exis te uma quan ti da de gran de de áre as
pre ser va das, que já está tudo no pa pel ou no zo ne a -
men to, tudo mu i to bem de se nha do. O im por tan te é ter -
mos o cu i da do para que es sas áre as se jam res pe i ta -
das, não haja ex plo ra ção de ma de i ra na ter ra dos ín di -
os, nem den tro das re ser vas ex tra ti vis tas ou das áre as
de pre ser va ção per ma nen te. Esse é o lado di fí cil.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra Ma ri na Sil va, per mi ta-me in ter rom per V. Exª ape -
nas para pror ro gar a ses são por al guns mi nu tos a fim
de que V. Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço a V. Exª por essa de fe rên cia. Hoje, eu de ci di que
iria fa lar nem que fos se para as ca de i ras, por que, in fe -
liz men te, pre ci sa mos sair des se ve lho pa ra dig ma de
que, para de sen vol ver a Ama zô nia, te mos que co pi ar
ne ces sa ri a men te o mo de lo do Sul e do Su des te. Não
pre ci sa mos!

Fico en tris te ci da quan do ouço es ses ar gu men -
tos, por que ge ral men te eles vão em duas di re ções.
Uma de las no sen ti do de fa zer na Ama zô nia aqui lo
que já se fez na Mata Atlân ti ca. Eu não que ro! Eu não
que ro para a Flo res ta Ama zô ni ca o fu tu ro que foi
dado a Mata Atlân ti ca, que hoje só tem 8%. O ou tro
sen ti do é ale gar que re giões de sen vol vi das como Eu -
ro pa e Esta dos Uni dos, que aca ba ram com as suas
flo res tas, hoje, fi cam co bran do que pre ser ve mos
aqui lo que eles não pre ser va ram. Eu tam bém não
faço de ques tão des se di re i to de fa zer as bes te i ras e
as bur ri ces que já fi ze ram na mi nha fren te. Eu re i vin di -
co o di re i to ou, pelo me nos, a for ma in te li gen te de evi -
tar que os mes mos er ros pra ti ca dos no pas sa do se -
jam pra ti ca dos no pre sen te. Essa é a opor tu ni da de
que o Bra sil tem, que a Ama zô nia tem e da qual não
va mos abrir mão. 

Como fa lei, lá no Acre, es ta mos com pa ti bi li zan -
do vá ri os as pec tos da eco no mia, des de a po lí ti ca vol -
ta da para o ex tra ti vis mo, como a po lí ti ca de sub sí di os
para a bor ra cha e a cas ta nha, a di ver si fi ca ção da uti li -
za ção dos nos sos re cur sos flo res ta is, que não en vol -
ve ape nas ex plo ra ção ma de i re i ra, mas, tam bém, ma -
ne jo flo res tal, cer ti fi ca ção de ori gem. Na mes ma di re -
ção do Acre, há o exem plo do Ama pá. Gos ta ría mos e
lu ta mos mu i to para que esse mo de lo, esse novo pa ra -
dig ma de de sen vol vi men to pos sa ser uma base de re -
fe rên cia para as po lí ti cas pú bli cas na Ama zô nia, por -
que, até hoje, o que tem se cons ti tu í do é um gran de
fra cas so.

E, a cada ano, quan do te mos o anún cio de que
19 mil km² fo ram de vas ta dos, se ria mu i to bom que
hou ves se uma ava li a ção – não sei como se cha ma
tec ni ca men te – da pro du ti vi da de e do de sem pe nho
da qua li da de so ci al des sas áre as de vas ta das, para
que pu dés se mos fa zer um ba lan ço, mos tran do se
isso está com pa tí vel com o pre ju í zo ca u sa do em ter -
mos de bi o di ver si da de. A bi o di ver si da de bra si le i ra, da 
qual a Ama zô nia é a ma i or de ten to ra, equi va le a R$4
tri lhões, Sr. Pre si den te! E es ta mos sim ples men te to -
can do fogo na qui lo que se pode cons ti tu ir em uma
gran de ri que za e em um gran de re fe ren ci al de de sen -
vol vi men to para as po pu la ções da que la re gião e do
País – afi nal de con tas, a Ama zô nia já se vi a bi li zou,
du ran te qua se 100 anos, uti li zan do ape nas dois pro -
du tos da sua bi o di ver si da de: a bor ra cha e a cas ta nha.

Atu al men te, com todo o avan ço tec no ló gi co no
cam po da bi o tec no lo gia, com cer te za, se hou ves se
uma po lí ti ca sé ria de apro ve i ta men to dos nos sos re -
cur sos na tu ra is, se ti vés se mos uma lei apro va da de
aces so aos re cur sos da nos sa bi o di ver si da de, o Bra -
sil po de ria con tar com mais essa fon te que está sen -
do hoje bi o pi ra te a da.

Há par la men ta res que não apro vam ou que en -
ga ve tam a lei de aces so e fi cam di zen do que es tão in -
ter na ci o na li zan do a Ama zô nia. Não per ce bem que a
Ama zô nia não será in ter na ci o na li za da so men te com
a che ga da de ame ri ca nos ou de eu ro pe us. Não. Aqui
eles se ins ta lam e, com a fal ta de leis, de re gu la men -
ta ção cor re ta, jus ta, e de prin cí pi os de eqüi da de, vão
uti li zan do os nos sos pro du tos e ga nhan do di nhe i ro
nos seus pa í ses de ori gem, en quan to as nos sas po -
pu la ções con ti nu am cada vez mais em po bre ci das.

Sr. Pre si den te, que ro con clu ir di zen do que esse
nú me ro apre sen ta do tem que ser ne ces sa ri a men te
acom pa nha do de uma nova es tra té gia de com ba te ao 
cres cen te des flo res ta men to da Ama zô nia. Para isso,
não bas ta a ação me ri tó ria de pes so as e fun ci o ná ri os
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que, às ve zes, sa cri fi cam a pró pria vida para a re a li -
za ção e o cum pri men to da sua fun ção e do em pe nho
do Mi nis tro do Meio Ambi en te. Aci ma de tudo, é ne -
ces sá ria uma po lí ti ca am bi en tal que con si de re a vi -
são de de sen vol vi men to a par tir de cri té ri os de sus -
ten ta bi li da de.

Che ga de se fa zer dis cur so ”para in glês ver“, em 
que as co i sas es tão to das mu i to bo ni ti nhas, mas, ao
mes mo tem po, quan do se tra çam as po lí ti cas de de -
sen vol vi men to ou de cré di to, está-se pa tro ci nan do, fi -
nan ci an do, es ti mu lan do, in cen ti van do po lí ti cas da no -
sas ao meio am bi en te. Tra ta-se de uma re la ção es qui -
zo frê ni ca, mas que pa re ce dar bons re sul ta dos, pelo
me nos po lí ti cos. Faz-se um dis cur so, mas a prá ti ca é
di fe ren te da qui lo que se dis cur sa.

Acre di to que, a par tir de ago ra, te mos que agir
con cre ta men te no sen ti do de que o Mi nis té rio do
Meio Ambi en te seja for ta le ci do. Não me re fi ro a um
for ta le ci men to ape nas or ça men tá rio, mas da sua es -
tru tu ra po lí ti ca de ação, de ca pa ci da de de ar ti cu la ção
jun to aos de ma is Mi nis té ri os. Do con trá rio, con ti nu a -
re mos com um dis cur so ”para in glês ver“ e com uma
prá ti ca que, a cada ano, nos re ve la da dos como este:
mais de 19 mil qui lô me tros qua dra dos de área com -
ple ta men te des tru í da. Sem fa lar mos que exis te uma
área tal vez equi va len te, em ter mos de ação an tró pi -
ca, prin ci pal men te a par tir da ex plo ra ção pre da tó ria
de ma de i ra.

Qu e ro aqui, com mu i ta ale gria, re gis trar o exem -
plo do Acre e do Ama pá que fi gu ram como mo de los,
pois, além de re du zi rem o ín di ce de de vas ta ção, am -
pli a ram a sua ca pa ci da de pro du ti va.

Esta mos vi ven do um mo men to mu i to opor tu no
no que con cer ne à dis cus são da me di da pro vi só ria
que mo di fi ca o Có di go Flo res tal bra si le i ro.

Fico en tris te ci da quan do ouço di ze rem que de -
ve mos aca bar com os li mi tes em ter mos de re ser va
le gal. Não ad vo go essa tese, e, sim, a de que de ve -
mos per ma ne cer com os 80% de área pre ser va da
para a Ama zô nia, sen do que qual quer fle xi bi li za ção
nes se sen ti do só po de rá ser fe i ta a par tir dos zo ne a -
men tos eco ló gi co e eco nô mi co. Esses zo ne a men tos
têm que exis tir a par tir de pa râ me tros que os ca rac te -
ri zam, para que não se te nha pro pos ta de zo ne a men -
to de en co men da, sim ples men te para re du zir a área
de re ser va le gal.

Assim, a pró pria co mis são, o De pu ta do Mi che -
let to, que está fa zen do um es for ço para dis cu tir o as -
sun to com a so ci e da de, com os par la men ta res na re -
gião, deve con si de rar es ses 19 mil qui lô me tros qua -
dra dos, que fo ram de vas ta dos dos 4 mi lhões que te -

mos na Ama zô nia. Se a de vas ta ção con ti nu ar nes se
rit mo, da qui a al gum tem po te re mos os mes mos pro -
ble mas que têm hoje as re giões onde ha via mata
atlân ti ca; ou seja, pro ble mas de es cas sez de re cur -
sos hí dri cos e mu i tos ou tros.

Na Ama zô nia, por in crí vel que pa re ça, em al -
guns lu ga res, já pre ci sa mos de pro gra mas de açu da -
gem, por que foi fe i ta uma ex plo ra ção pre da tó ria, sem
ne nhum cri té rio, até mes mo com dis sen so. Nem se ri -
am ne ces sá ri os pa râ me tros ci en tí fi cos. Bas ta ria ter
um pe que no bom sen so para se ve ri fi car que se fo -
rem des flo res ta das as mar gens dos iga ra pés e as ca -
be ce i ras dos rios e dos iga ra pés, va mos ter o pro ble -
ma da seca. Isso já acon te ce. Mas quan do ten ta mos
im por es ses li mi tes, as pes so as di zem que so mos
con tra o pro gres so e o de sen vol vi men to. Esse tipo de
pro gres so, que sa cri fi ca os re cur sos de um mi lê nio
pelo lu cro de dois, três, qua tro ou cin co anos, para
mim, não é pro gres so. Só pos so cha mar de bur ri ce!

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, o Sr. Mo re i ra Men des, de i xa da ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces si va -
men te pela Sra. He lo í sa He le na e pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He -
le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 254, DE 2001

Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to, re que i ro
um voto de apla u so ao jor na lis ta e ex-De pu ta do Fe de -
ral Mar cio Mo re i ra Alves, pela edi ção de seu li vro Sá -
ba dos Azu is – 75 His tó ri as de um Bra sil que dá
cer to.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2001, – Fran -
ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

Os Srs. Se na do res e as Srªs Se na do ras que o
apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, João Alber to Sou za, Sér gio Ma cha do, Car los Pa -
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tro cí nio, Ma u ro Mi ran da e Se bas tião Ro cha en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao es ta be le -
cer, no fi nal de 1997, as ba ses le ga is para a im plan ta -
ção do pro gra ma de Ven das em Bal cão, o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to ina u gu rou um
novo e po si ti vo modo de re la ci o na men to en tre o Go -
ver no fe de ral e os mi lha res de pe que nos pro du to res
ru ra is de todo o País.

Com a ini ci a ti va, li de ra da pela Co nab – Com pa -
nhia Na ci o nal de Abas te ci men to, foi ga ran ti da a pos -
si bi li da de de os com pra do res de me nor por te te rem
aces so aos es to ques ofi ci a is de grãos, es pe ci al men te 
mi lho, em pé de igual da de com os mé di os e gran des
cli en tes. O Go ver no aca bou por ad mi tir es sas di fi cul -
da des e de ci diu atu ar fir me men te na su pe ra ção das
li mi ta ções ex pe ri men ta das pe los pe que nos com pra -
do res, o que vi nha res trin gin do subs tan ci al men te o
su pri men to re gu lar de in su mos ne ces sá ri os à ma nu -
ten ção de seus ne gó ci os.

Um con si de rá vel elen co de res tri ções, como a
ine xis tên cia de ca pi tal de giro e a ex tre ma di fi cul da de
de aces so ao cré di to, im pe de os pe que nos cri a do res
ru ra is de man te rem es to ques de in su mos, im pon -
do-lhes a con di ção de ví ti mas das flu tu a ções de mer -
ca do e da re cor ren te ação de opor tu nis tas.

Com a im ple men ta ção do pro gra ma, que ga ran te 
a sis te ma ti za ção de ofer tas re gu la res de in su mos às
pe que nas pro pri e da des ru ra is, o Go ver no es ti mu la a
re vi ta li za ção de um re pre sen ta ti vo seg men to da eco -
no mia bra si le i ra, as se gu ran do tam bém, como con se -
qüên cia, a ma nu ten ção e a ge ra ção de em pre go e ren -
da. Ade ma is, re duz con si de ra vel men te o trân si to de
po pu la ções no sen ti do cam po-ci da de, di mi nu in do a
pres são so bre os gran des cen tros ur ba nos.

Afo ra to dos es ses be ne fí ci os, a Co nab apon ta
como van ta gem adi ci o nal do Ven das em Bal cão a re -
du ção do tem po de de pó si to dos es to ques pú bli cos,
so bre tu do de pon tas de es to que e pro du tos de alta
pe re ci bi li da de, com re fle xos di re tos nos cus tos de ar -
ma ze na gem e con ser va ção.

O pro gra ma al can ça atu al men te todo o ter ri tó rio
na ci o nal, con cen tran do-se, po rém, em áre as onde a
cli en te la é mais den sa, con si de ra das as exi gên ci as
da de man da e a dis po ni bi li da de es tra té gi ca de es to -
ques. Na se le ção da área de atu a ção do pro gra ma, a
Co nab aten ta para dois as pec tos fun da men ta is: a ne -
ces si da de de in ter ven ção ofi ci al pela in su fi ciên cia de

ofer ta ou prá ti ca abu si va de pre ços, e a dis po ni bi li da -
de de es to ques pú bli cos nas áre as de con su mo ou al -
ter na ti va de re po si ci o na men to de pro du tos ar ma ze -
na dos em ou tras áre as.

Atu al men te, a Co nab in clui no pro gra ma Ven das
em Bal cão três pro du tos agrí co las ori gi ná ri os de es to -
ques pú bli cos. Assim, o cli en te pre vi a men te ca das tra -
do po de rá ad qui rir, men sal men te, até 15 to ne la das de
mi lho em grãos, 100 to ne la das de ar roz em cas ca e 50
to ne la das de tri go. A Co nab fa cul ta ain da a toda essa
cli en te la a aqui si ção de até mil em ba la gens por mês.

Uti li zan do sua pró pria rede e ar ti cu la da com ór -
gãos go ver na men ta is afins, a Co nab man tém ava li a -
ções re gu la res quan to aos es to ques pas sí ve is de
ven da em bal cão, re a li zan do cons tan tes aná li ses de
vo lu mes dis po ní ve is, cus tos e de man das iden ti fi ca -
das. Qu an do se faz ne ces sá rio, a Com pa nhia pro põe
o re po si ci o na men to de es to ques pú bli cos, a par tir das 
ex pec ta ti vas de ven da, ao GEIA – Gru po Inter mi nis te -
ri al de Abas te ci men to.

Os pe que nos pro du to res agrí co las têm aces so
aos três pro du tos co mer ci a li za dos pelo Ven das em
Bal cão em uni da des da Co nab ou de ter ce i ros e em
lo ca is de de pó si to da mer ca do ria, to dos iden ti fi ca dos
como Pó los de Ven da. Esses Pó los, si tu a dos em re -
giões de con su mo, co or de nam to das as ati vi da des
pró pri as da ope ra ção, des de o ca das tra men to do cli -
en te, a ex pe di ção de gui as de pa ga men to, a emis são
da do cu men ta ção fis cal e, fi nal men te, a en tre ga do
pro du to ad qui ri do.

Um as pec to re le van te do pro gra ma é a for ma
como a Co nab re a li za as suas in ter ven ções no mer -
ca do. To das elas são pre ce di das por mi nu ci o sas ava -
li a ções, ob ser va dos os in te res ses tan to da pro du ção
quan to do con su mo. Fun da men tal men te, são se gui -
das duas di re tri zes ge ra is: a pri me i ra es ta be le ce que
o pro gra ma é pas sí vel de im ple men ta ção au to má ti ca
sem pre que o pre ço de mer ca do de de ter mi na do pro -
du to ul tra pas sar o cha ma do PLE – Pre ço de Li be ra -
ção de Esto ques; a se gun da di re triz im põe a ati va ção
do pro gra ma nos pe río dos e nas re giões em que o
Go ver no es ti ver re a li zan do ofer tas pú bli cas de es to -
ques atra vés de Bol sas de Mer ca do ri as.

Dado igual men te im por tan te do pro gra ma diz
res pe i to à fi xa ção do pre ço de ven da do pro du to, que
ne ces sa ri a men te deve co brir to dos os cus tos de aqui -
si ção, além de ser com pa tí vel com o mer ca do. Isso
evi ta que o pro gra ma se cons ti tua em con cor ren te do
seg men to ven de dor tra di ci o nal men te es ta be le ci do, o
que na tu ral men te pre ser va o mer ca do da in de vi da in -
ter ven ção go ver na men tal.

09802 Sex ta-fe i ra   18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



O Ven das em Bal cão, como já men ci o nei, tem
atu a ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Con tu do, ve ri fi -
ca-se um ma i or vo lu me de ne gó ci os na re gião Nor -
des te, que res pon de por 46 por cen to das ven das.
Para que se te nha uma idéia, o Ce a rá, por exem plo,
con ta com qua se 1.400 par ti ci pan tes, cada um ad qui -
rin do em mé dia 8 mil qui los de grãos, no pe río do de
ja ne i ro a ou tu bro de 2.000.

Se gun do os nú me ros mais re cen tes, uma cen te -
na de mu ni cí pi os, em 19 Esta dos da fe de ra ção, con -
tam com os pó los de ven da da Co nab e, de acor do
com pes qui sa re a li za da no pri me i ro tri mes tre do ano, a 
cli en te la soma qua se 27 mil pe que nos cri a do res e pro -
du to res ru ra is, tra ba lhan do so bre tu do na su i no cul tu ra,
res pon sá vel por 60 por cen to dos ca das tra dos.

Qu e ro re gis trar ain da que, des de a sua im plan -
ta ção, o pro gra ma vem as se gu ran do a im pres cin dí vel 
re gu la ri da de na ofer ta de in su mos aos pe que nos pro -
pri e tá ri os ru ra is e fir ma-se como fa tor de ci si vo para a
pre ser va ção da ati vi da de pro du ti va em inú me ras áre -
as do País, mas es pe ci al men te na que las re giões
mais ca ren tes. Ade ma is, por meio des sa ini ci a ti va, o
Go ver no tem con se gui do mi no rar e mu i tas ve zes es -
te ri li zar as prá ti cas abu si vas de pre ços, evi den ci a das
pela ação es pe cu la ti va de ata ca dis tas e atra ves sa do -
res, evi tan do ma jo ra ções ar ti fi ci a is que che gam a 40
por cen to nos pre ços fi na is su por ta dos pe los pe que -
nos pro du to res ru ra is.

Enfim, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o
pro gra ma Ven da em Bal cão fir ma-se como um ex ce -
len te exem plo da atu a ção go ver na men tal pro a ti va,
ca paz de trans for mar a re a li da de de mi lha res de pe -
que nos pro du to res e agir como fa tor de ci si vo da fi xa -
ção do ho mem no cam po. Tudo isso a par tir da ge ra -
ção de bons ne gó ci os e sem pre ju í zos para o mer ca -
do es ta be le ci do.

Logo, ve mos que a ação su ple ti va do Go ver no
fe de ral des pon ta como a for ma mais efi ci en te e efi caz 
de in du zir o cres ci men to con sis ten te e equi li bra do,
ca paz de atin gir as nos sas di ver sas re giões, cor ri gin -
do de si gual da des e con ce den do ní ve is cres cen tes de 
qua li da de de vida a mi lhões de ci da dãos bra si le i ros
que vi vem no meio ru ral.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há duas
se ma nas re fe ria-me des ta tri bu na so bre a re a li za ção
de Fó runs na ci da de de Ara gua í na, onde se ha ve ria
de dis cu tir um pro je to de Eco tu ris mo para o Bico do
Pa pa ga io.

No tí cia pu bli ca da no Jor nal do To can tins, obri -
ga-me a re tor nar ao as sun to, ago ra me re fe rin do a ou -
tra re gião de sin gu lar im por tân cia eco tu rís ti ca de meu 
Esta do: o Ja la pão.

Para o Ja la pão está se des lo can do uma ex pe di -
ção li de ra da pelo Iba ma, com a par ti ci pa ção do Go ver -
no do Esta do, ONG’s e Uni ver si da des, para re a li zar
am plo tra ba lho de re co nhe ci men to e ma pe a men to da
área, pon to de re fe rên cia do Eco tu ris mo re gi o nal, na
di vi sa les te do To can tins com a Ba hia e o Pi a uí.

Faço a le i tu ra, Sr. Pre si den te, da no tí cia pu bli ca -
da no pres ti gi o so Jor nal do To can tins, para que fi -
que re gis tra da nos Ana is des ta Casa, e o Bra sil pos sa 
to mar co nhe ci men to des sa área en cros ta da no en -
con tro do Nor des te, do Les te e em sua tran si ção com
a Ama zô nia, e que já há bas tan te tem po vem des per -
tan do o in te res se de pes qui sa do res, ci en tis tas e de
to dos aque les que se in te res sam por des co brir a ri -
que za da bi o di ver si da de exis ten te nes te nos so fas ci -
nan te País.

Leio o que es cre ve o Jor nal do To can tins em
re por ta gem do jor na lis ta Jor ge Gou ve ia:

Até hoje so men te sete ex pe di ções ci -
en tí fi cas es ti ve ram na re gião. A pri me i ra foi
do bo tâ ni co Ge or ge Gard ner, em 1846, se -
gui da pelo en ge nhe i ro Ja mes Wells, em
1886. Em 1909 foi a vez do geó gra fo Apo li -
ná rio Frot e em 1926 a re gião foi vi si ta da
pela Co lu na de Luís Car los Pres tes. O en -
ge nhe i ro Age nor Au gus to de Mi ran da es te ve 
na re gião em 1930 e em 1934 foi a vez do
mé di co Jú lio Pa ter nos tro. Gi ol van dro Si mas
es te ve na re gião em 1942, sen do que a úl ti -
ma ex pe di ção ci en tí fi ca que per cor reu a re -
gião foi do pró prio Iba ma, em 1993.

A atu al ex pe di ção é uma das ma i o res
em di ver si da de de pro fis si o na is que já vi si -
ta ram a re gião e a meta é de i xar o Ja la pão
com pos si bi li da des de de sen vol ver o Eco tu -
ris mo sus ten tá vel, sem de gra dar a na tu re za, 
ri quís si ma, exis ten te na re gião. Cabe ain da
res sal tar que o Go ver no do To can tins cri ou
a Área de Pro te ção Ambi en tal (APA) no ano
pas sa do e o Par que Esta du al do Ja la pão
com o ob je ti vo de or de nar o tu ris mo na re -
gião.

Entre os com po nen tes da ex pe di ção,
ba ti za da com nome de Gil van dro Si mas Pe -
re i ra, en ge nhe i ro res pon sá vel pela de ter mi -
na ção da di vi sa dos Esta dos de Go iás (atu -
al men te Les te do To can tins), Ba hia, Pi a uí e
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Ma ra nhão, em 1942, es tão geó gra fos, bió lo -
gos, bo tâ ni cos, ar queó lo gos, en ge nhe i ros
flo res ta is e téc ni cos es pe ci a li za dos do Iba -
ma, Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), Con -
ser va ti on Inter na ti o nal, Se cre ta ria de Pla -
ne ja men to do Go ver no do To can tins (Se -
plan), Insti tu to Na tu re za do To can tins (Na tu -
ra tins) e Uni ver si da de do To can tins (Uni -
tins).

Con si de ra da uma das três áre as pri o ri -
tá ri as de con ser va ção do Cer ra do Bra si le i ro, 
o Ja la pão está si tu a do em uma área que
en glo ba cer ca de 30 Mu ni cí pi os ente os
Esta dos do To can tins, Ma ra nhão, Pi a uí. 

Entre os Mu ni cí pi os mais pró xi mos,
onde será re a li za da a ex pe di ção, es tão Ma -
te i ros, a 341 qui lô me tros de Pal mas, Pon te
Alta do To can tins, a 189 qui lô me tros da Ca -
pi tal e São Fé lix, dis tan te 386 qui lô me tros.

A re ser va ocu pa uma área to tal de 34
mil Km².

Até aqui a re por ta gem do Jor nal do To can -
tins.

Espe ro, Sr. Pre si den te, ao dar co nhe ci men to a
esta Casa do que ocor re numa das mais fas ci nan tes
re giões do meu Esta do, ter con tri bu í do para des per -
tar a cons ciên cia para a im por tân cia da ocu pa ção
res pon sá vel e sus ten ta da des se novo Bra sil, onde o
de sen vol vi men to acon te ce.

Te rei que vol tar ao as sun to, Sr. Pre si den te, para
que cada vez mais o País tome co nhe ci men to de si
mes mo e das po ten ci a li da des de que dis põe para se
trans for mar no gran de país com o qual to dos so nha -
mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ati tu des de
pre vi são e ações pre ven ti vas não são efe ti va men te
ca rac te rís ti cas na ci o na is. Essa ver da de pode ser ob -
ser va da tan to no com por ta men to da Admi nis tra ção
Pú bli ca quan to, em gran de par te, na cul tu ra da po pu -
la ção. Em am bos os ca sos, a pre fe rên cia é pela ge -
rên cia re a ti va dos even tos. Re a ge-se di an te do fato,
com to das as con se qüên ci as daí de cor ren tes. Não é
meu ob je ti vo ana li sar do pon to de vis ta his tó ri co e an -
tro po ló gi co essa cons ta ta ção. Qu e ro tão so men te
aler tar para a ne ces si da de de olhar a re a li da de com
ma i or aten ção e em pers pec ti va in clu si ve pre ven ti va.

Con fir ma os há bi tos pou co afe i tos à pre vi dên cia 
o pro ble ma ora vi ven ci a do pelo País em re la ção ao

for ne ci men to de ener gia elé tri ca. A ques tão da ener -
gia elé tri ca se vi nha anun ci an do há já al gum tem po.
Nun ca sus ci tou, po rém, a ne ces sá ria pre o cu pa ção no 
Go ver no e na po pu la ção e nada su ge ria que se tra -
tas se de algo tão gra ve. Re pen ti na men te, vê-se o
Go ver no na obri ga ção de pro gra mar o ra ci o na men to
do con su mo des sa ener gia, as sus tan do não ape nas
os con su mi do res em ní vel fa mi li ar, mas tam bém o
par que in dus tri al bra si le i ro, que pre vê que da da pro -
du ção, di mi nu i ção de pos tos de tra ba lho e frus tra ção
do cres ci men to. De acor do com uma si mu la ção re a li -
za da pelo Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co, o
dé fi cit de ener gia po de rá atin gir o per cen tu al de 35 %.

Será, sem dú vi da, uma ca la mi da de o re fle xo de
cor tes e apa gões em Esta dos emer gen tes como o
Pará, o Ma ra nhão e o Pi a uí onde, in clu si ve, es tão lo -
ca li za das duas das ma i o res hi dro e lé tri cas do Bra sil:
Tu cu ruí e Boa Espe ran ça. Espe ro que o Go ver no Fe -
de ral leve em con si de ra ção o es tá gio de de sen vol vi -
men to des ses Esta dos, pre ser van do-lhes e in cen ti -
van do-lhes o rit mo de cres ci men to.

Te ria sido pos sí vel aos ór gãos es pe ci a li za dos
evi tar a de sa gra dá vel sur pre sa do sus to, me di an te
pre vi sões de lon go e de mé dio pra zo? Te ria sido pos -
sí vel, de for ma pre ven ti va, efe tu ar um pla ne ja men to
ade qua do, se gu ro, sem ter gi ver sa ção, sem a ten ta ti -
va do acer tar no meio da agu dez da cri se? Não te nho
dú vi da que sim. Isso, con tu do, não foi fe i to.

Nes te pro nun ci a men to, que ro aler tar para dois
fa tos não me nos gran di o sos do pon to de vis ta dos
pro ble mas que pro vo ca rão, caso a op ção seja por es -
pe rar que se agu cem, para re pe tir a tra di ção de cor rer 
atrás das so lu ções, num ata ba lho a men to hu mi lhan te, 
mar ca do por afir ma ções e des men ti dos, por ten ta ti -
vas e ar re pen di men tos, por in di ca ção de so lu ções e
ne ga ção con se cu ti va das mes mas.

Em pri me i ro lu gar, re fi ro-me ao pro ces so em
cur so de des lo ca men to para as ci da des mé di as do in -
te ri or da po pu la ção que hoje re si de nas gran des me -
tró po les na ci o na is. Da dos de mo grá fi cos di vul ga dos
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca na
se ma na que fin dou re ve lam uma efe ti va des con cen -
tra ção das me tró po les do Cen tro-Sul em di re ção das
ci da des de mé dio por te. Ci da des com po pu la ção na
fa i xa de 100 a 500 mil ha bi tan tes es tão ga nhan do im -
por tân cia. Algu mas, em di ver sos Esta dos, têm re gis -
tra do uma ex pan são de mo grá fi ca su pe ri or à mé dia
na ci o nal.

Deve-se re gis trar tam bém o fran co pro ces so de
”en tor ni za ção“ das gran des me tró po les: a po pu la ção
des lo ca-se para o en tor no, para as ci da des- sa té li te,
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para as ci da des-dor mi tó rio, pres si o na da pe los al tos
cus tos dos alu guéis do cen tro e pela dura re a li da de
dos ba i xos ín di ces de ga nhos e dos sa lá ri os.

Em am bos os ca sos, seja que o des lo ca men to
se dê em di re ção às ci da des do in te ri or, seja para as
ci da des-sa té li te, é ime di a ta a pres são por in fra-es tru -
tu ra eco nô mi ca e so ci al. É ime di a ta tam bém a de -
man da pela in ter ven ção do Po der Pú bli co. O Po der
Pú bli co, por sua vez, sur pre en di do di an te do fato, de -
ses tru tu ra do de pla ne ja men to pre ven ti vo, ge ral men te 
sem dis po ni bi li da de de me i os ou com me i os sub di -
men si o na dos, age pre mi do pela ur gên cia, au men tan -
do gas tos, des per di çan do re cur sos e avil tan do a qua -
li da de das obras.

Ou tra cri se anun ci a da, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é o des lo ca men to dos ha bi tan tes ur -
ba nos por meio do trans por te co le ti vo ou par ti cu lar. 

É fato cons ta tá vel por to dos a cres cen te com ple xi -
da de do trans por te ur ba no, cada vez mais atu lha do de
car ros in di vi du a is, ao lado de ôni bus co le ti vos mal con -
ser va dos, des con for tá ve is, con ges ti o na dos de pas sa -
ge i ros, im pon tu a is e in se gu ros. A in se gu ran ça, aliás, é
pro por ci o na da tan to pela má con ser va ção dos ve í cu los
quan to por in con ve niên ci as com por ta men ta is, por ban -
di dos e la drões de todo ní vel, uma cons tan te ame a ça
aos pas sa ge i ros des ses me i os de trans por te.

As con se qüên ci as des sa re a li da de são vá ri as e
se re fle tem no cam po eco nô mi co e no tem po ne ces -
sá rio para o des lo ca men to. Se gun do aná li ses fe i tas, a 
uti li za ção do au to mó vel por uma pes soa, no exí guo
es pa ço ur ba no, tem um con su mo oito ve zes su pe ri or
ao con su mo de quem faz uso do ôni bus co le ti vo. No
que diz res pe i to ao tem po, é evi den te que o au men to
da quan ti da de de ve í cu los na rua di mi nui a flu i dez do
trá fe go e exi ge mais tem po para ir ou vol tar do tra ba -
lho, além do au men to do pe ri go de aci den tes. Se gun -
do es tu dos do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli -
ca da, de 1998, es ti ma-se que os con ges ti o na men tos, 
no Rio, ca u sam um cus to ope ra ci o nal ex tra de 10 %, o 
que re pre sen ta um cus to adi ci o nal anu al da or dem de 
30 mi lhões de dó la res.

A ques tão do trans por te co le ti vo ur ba no, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está a exi gir ação
ur gen te dos Go ver nos, tan to no sen ti do de in ter ven -
ções fac tu a is para cor ri gir os de fe i tos pre sen tes,
quan to no sen ti do de pla ne ja men to pre ven ti vo, com
base na real pers pec ti va da evo lu ção das ci da des.

Por me nor que seja que seja Esta do, é de ver do
Go ver no cul ti var a cri a ti vi da de, an te ci par-se aos
acon te ci men tos e pla ne jar com an te ce dên cia. Cul ti -
var a cri a ti vi da de é olhar para os even tos, pre ver-lhes

a evo lu ção, ori en tar-lhes a di re ção, se for o caso, num 
es for ço cons tan te de en ten di men to dos pro ble mas de 
base que mar cam o de sen vol vi men to das co mu ni da -
des hu ma nas.

Sem es sas pre o cu pa ções e ati tu des, per ma ne -
ce e se apro fun da o hi a to en tre o cres ci men to da eco -
no mia e das ci da des e o au men to da de man da de
qua li da de de vida, da de man da de ener gia, de in -
fra-es tru tu ra eco nô mi ca e so ci al e de trans por te.

É pre ci so sur pre en der pre ven do e en ca mi nhar
pla ne jan do. É pre ci so an te ci par-se à cri se, aban do -
nan do a es pe ran ça pre gui ço sa na bon da de e ge ne ro -
si da de da na tu re za e da gen te que dela se uti li za.

Mu i to obri ga do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, em For -
ta le za, ca pi tal do meu Esta do, será aber ta a 45ª Con -
ven ção Na ci o nal da Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús -
tria de Pa ni fi ca ção e Con fe i ta ria (ABIP).

Tra ta-se, sem dú vi da, de even to sig ni fi ca ti vo,
quan do me nos por três ra zões prin ci pa is. Pri me i ro,
pela pre sen ça diá ria dos pro du tos des sa in dús tria na
mesa das fa mí li as bra si le i ras. Se gun do, pelo em pre -
go que ela ofe re ce a tra ba lha do res e pela opor tu ni da -
de de ne gó ci os aos em pre sá ri os. E, ter ce i ro, pelo pro -
ces so ino va dor por que ela vem pas san do nos úl ti mos 
anos em be ne fí cio de to dos nós, con su mi do res.

O pão é, in dis cu ti vel men te, o ali men to mais pre -
sen te na nos sa di e ta, não im por ta a clas se so ci al. Jun -
ta men te com o le i te, é item es sen ci al, re pre sen tan do de 
15% a 20% da com ple men ta ção ali men tar do bra si le i ro.

Não é sem ra zão que as pa da ri as no Bra sil re ce -
bem, di a ri a men te, 40 mi lhões de vi si tas. É ne las onde 
se re gis tra o ma i or ín di ce de com pras por mês: 14,
con tra 8 das mer ce a ri as, que ocu pam o 2º lugar.

É bem ver da de que o nos so con su mo per ca pi -
ta, de 27 qui los por ano, ain da se si tua num pa ta mar
mu i to ba i xo em re la ção ao de ou tros pa í ses. No Chi le
e Argen ti na, por exem plo, esse con su mo ul tra pas sa
os 90 qui los por ano.

Há, por tan to, uma mar gem mu i to ex ten sa a ex plo -
rar. E, nes se as pec to, deve-se le var em con ta, in clu si ve,
a sa ú de pú bli ca, pelo fato, prin ci pal men te, de o pão ser
o ve í cu lo mais prá ti co e ba ra to para le var ele men tos da
ali men ta ção in dis pen sá ve is à sa ú de do povo, em es pe -
ci al às suas ca ma das de mais ba i xa ren da.

O se tor da pa ni fi ca ção pos sui, atu al men te, 52 mil
es ta be le ci men tos lo ca li za dos em to dos os mu ni cí pi os e
em 8.500 dis tri tos do País. Empre ga 600 mil fun ci o ná ri -
os e fa tu ra, anu al men te, em tor no de R$ 20 bi lhões.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 18 09805



Em 1991, quan do se fez a aber tu ra eco nô mi ca e 
o go ver no de i xou de con tro lar o pre ço da fa ri nha de
tri go e do pão, o se tor pas sou por gran des trans for -
ma ções. A co me çar pela aber tu ra de ex pres si vo nú -
me ro de pa da ri as: de an tes para de po is da aber tu ra,
hou ve um sal to de 34 mil para 47 mil.

Ao mes mo tem po, essa ati vi da de se viu obri ga -
da a sair de uma lon ga le tar gia, que trou xe sen sí ve is
pre ju í zos para os con su mi do res, seja pela qua li da de,
seja pela pou ca di ver si da de dos pro du tos.

São bem vi sí ve is os ga nhos que os con su mi do res
con se gui ram nos úl ti mos anos nes sa área. Eles fo ram
fru to, so bre tu do, da con cor rên cia que re sul tou da aber tu -
ra, da ação re gu la do ra do Esta do e da atu a ção mo der ni -
za do ra das li de ran ças em pre sa ri a is da pa ni fi ca ção.

Em meu Esta do, o Ce a rá, pos so tes te mu nhar o
tra ba lho nes sa li nha, con du zi do com su ces so pe las
en ti da des li ga das ao se tor, em par ti cu lar o Sin di ca to
das Indús tri as de Pa ni fi ca ção e Con fe i ta ria.

Da qui para fren te, po de rão ocor rer ga nhos ain da
ma i o res, na me di da em que, por exem plo, se uni ver sa li -
ze em todo o Bra sil o Pro gra ma de Apo io à Pa ni fi ca ção
(PROPAN), a car go da ABIP – Asso ci a ção Bra si le i ra da
Indús tria de Pa ni fi ca ção e Con fe i ta ria e ABITRIGO –
Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de Tri go. 

O Propan ca pa ci ta ain da mais o se tor para que
este lan ce no vos pro du tos, pa dro ni zan do o pro ces so
pro du ti vo, eli mi nan do o des per dí cio, me lho ran do a
qua li da de do aten di men to e, en fim, como con se qüên -
cia, au men tan do as ven das e a lu cra ti vi da de.

Para se ter uma idéia do al can ce do PROPAN,
na sua pri me i ra eta pa, tre i na rá pes so al de 20% das
pa ni fi ca ções em todo o País. Para isso, con ju gam es -
for ços os mo i nhos, as as so ci a ções das in dús tri as de
pa ni fi ca ção e os pa tro ci na do res.

Encer ra do o tre i na men to e con clu í da a apli ca -
ção da tec no lo gia apro pri a da, a em pre sa será sub -
me ti da a uma au di to ria e ve ri fi ca ção. É quan do se
acom pa nha o seu de sem pe nho, pres tan do-lhe as -
ses so ria per ma nen te, a fim de ca pa ci tá-la a re ce ber o 
cer ti fi ca do de qua li fi ca ção.

É, por tan to, den tro des se con tex to que se está se 
re a li zan do a 45ª Con ven ção Na ci o nal ABIP em For ta -
le za. Nela, o gran de tema é jus ta men te ”Os no vos ru -
mos da pa ni fi ca ção e con fe i ta ria na Ter ra do Sol“. 

Para fi na li zar, que ro de se jar ple no su ces so aos
con ven ci o na is, sa u dan do a to dos nas pes so as de
Mar cos Antô nio Gon çal ves Sa lo mão, pre si den te da
ABIP, e Ale xan dre Pe re i ra Sil va, o an fi trião, pre si den te 
do Sin di ca to das Indús tri as de Pa ni fi ca ção e Con fe i ta -

ria no Esta do do Ce a rá (SINDPAN/CE), cuja nova di -
re to ria to ma rá pos se na oca sião.

Era o que eu ti nha a di zer. 

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a as so ci a ção de
uma pro du ção pre da tó ria dos re cur sos na tu ra is a um
con su mo de sen fre a do e de sor de na do, ain da pre do -
mi nan te em todo o mun do, vem se de pa ran do com
sé ri os pro ble mas e li mi tes.

Qu e re mos tra tar aqui de ape nas um des ses pro -
ble mas, em bo ra de con si de rá ve is di men sões. Tan to
os pro ces sos pro du ti vos quan to o con su mo ge ram re -
sí du os. Os re sí du os só li dos cons ti tu em, via de re gra,
aqui lo que cha ma mos de lixo. Um dos ma i o res pro ble -
mas am bi en ta is é, jus ta men te, o que fa zer com o lixo. 

De acor do com os da dos do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, são re co lhi das di a ri a men te cer ca de 90 mil
to ne la das de lixo no Bra sil, das qua is 77% não re ce -
bem uma des ti na ção ade qua da. A so lu ção mais co -
mu men te em pre ga da é a de des pe jar o lixo pro du zi do 
pe las ci da des em vas tos de pó si tos a céu aber to, os
fa mo sos li xões.

Tal prá ti ca tem acar re ta do uma sé rie de gra ves
con se qüên ci as. Uma das mais sé ri as é re pre sen ta da
pela gran de quan ti da de de pes so as que ca tam o lixo que 
jul gam apro ve i tá vel dos li xões – in clu si ve ali men tos – en -
tre as qua is en con tram-se cer ca de 50.000 cri an ças.

De ve mos des ta car, en tre os pro ble mas am bi en -
ta is ca u sa dos pela má dis po si ção do lixo ur ba no, a
con ta mi na ção de cur sos de água, o au men to da pos -
si bi li da de de en chen tes e de seus da nos, as sim como 
a de gra da ção de pa i sa gens, com a po lu i ção vi su al e
ol fa ti va. Para a sa ú de hu ma na, os pre ju í zos são mu i -
tos, indo da pro li fe ra ção de do en ças como a den gue e 
a lep tos pi ro se até a con ta mi na ção do abas te ci men to
de água das ci da des, que é um fe nô me no re la ti va -
men te fre qüen te.

Enfim, são inú me ras e con si de rá ve is as ra zões
para que pas se mos a dar o tra ta men to mais ade qua -
do pos sí vel ao lixo pro du zi do pe las ci da des bra si le i -
ras. E tal tra ta men to pas sa, in du bi ta vel men te, por um
con ce i to que vem sen do ado ta do pelo Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e pelo pro gra ma fe de ral ”Bra sil joga
lim po“: a ges tão in te gra da de re sí du os só li dos. 

Esse tipo de ges tão visa a um con tro le so bre as
di ver sas pon tas e fa ces do pro ble ma do lixo, ten do
como ob je ti vos bá si cos re du zir a ge ra ção de re sí du -
os, au men tar sua re u ti li za ção e re ci cla gem e ga ran tir
me i os de dis po si ção am bi en tal men te ade qua dos. 
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É de se já vel e ne ces sá rio, para isso, o en vol vi -
men to dos três ní ve is de go ver no, das em pre sas e dos
ci da dãos em tor no de uma mu dan ça de pa drões de
pro du ção e de con su mo. A res pon sa bi li da de so li dá ria
de quem pro duz, re u ti li za e ge ren cia o lixo é uma no -
ção fun da men tal para equa ci o nar mos a so lu ção do
pro ble ma, não em ter mos ime di a tis tas, mas vi san do a
um fu tu ro am bi en tal men te sa u dá vel, que de se ja mos
para nós mes mos e para nos sos fi lhos e ne tos.

É im por tan tís si mo im ple men tar mu dan ças nos
pro ces sos pro du ti vos para que ge rem me nos lixo, com -
pre en den do o con ce i to de eco de sign, o qual con sis te
no ”pro je to de ob je tos, ins ta la ções e cons tru ções que
em toda sua vida útil ... pro du zam o mí ni mo de re sí du -
os“. Tam bém é fun da men tal, Sr. Pre si den te, au men tar a
re u ti li za ção de pro du tos e a re ci cla gem de ma te ri a is,
tan to por di mi nu ir o vo lu me do lixo como por pro pi ci ar
eco no mia dos re cur sos na tu ra is. Para isso é mu i to re co -
men dá vel di fun dir a co le ta se le ti va do lixo, já pra ti ca da
em mais de cem ci da des bra si le i ras, com ex pres si vos
ga nhos eco nô mi cos – prá ti ca que, além do mais, re pre -
sen ta por si só uma im por tan te for ma de cons ci en ti za -
ção dos pro ble mas am bi en ta is.

De qual quer modo, por mais que tais pro ces sos
se jam aper fe i ço a dos, con ti nu a rá a ser ge ra da uma
quan ti da de con si de rá vel de lixo não apro ve i tá vel. E
as sim, vol ta mos à ques tão de o que fa zer com ele.

Sa be mos que, fe liz men te, os pro du tos que com -
põem o lixo aca bam sen do de gra da dos e as sim re tor -
nam à na tu re za, mes mo que, para cer tos ma te ri a is in -
ven ta dos pe los ho mens, isso pos sa de mo rar al guns
sé cu los. Uma das ma ne i ras de re sol ver o pro ble ma é,
por tan to, a de ar ma ze nar o lixo do modo me nos pre ju -
di ci al ao am bi en te e aos se res hu ma nos, en quan to
sua de com po si ção se pro ces sa na tu ral men te. Eis
aqui uma de fi ni ção bas tan te apro xi ma da do que seja
um ater ro sa ni tá rio, va len do acres cen tar que o lixo
nele é dis pos to em cé lu las iso la das por ca ma das de
solo com pac ta do.

De acor do com a es pe ci a lis ta San dra Co in tre -
au-Le vi ne, ”o ater ro sa ni tá rio é o sis te ma de dis po si -
ção de re sí du os só li dos que ofe re ce a me lhor re la ção
cus to/be ne fí cio para a ma i o ria das áre as ur ba nas dos 
pa í ses em de sen vol vi men to“.

Se a cons tru ção de ater ros sa ni tá ri os re pre sen -
ta uma das so lu ções re co men dá ve is para gran de par -
te dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, tam bém é ver da de que
di ver sos in ves ti men tos na cons tru ção dos ater ros ou
de usi nas de re ci cla gem de lixo ob ti ve ram um re tor no
re du zi do, re sul tan do às ve zes no sur gi men to de no -

vos li xões, por não te rem sido con ce bi dos a par tir de
uma vi são in te gra da da ges tão de re sí du os.

De ve mos pa ra be ni zar o Go ver no Fe de ral por ter
per ce bi do com su fi ci en te cla re za a im por tân cia da
ges tão in te gra da de re sí du os só li dos, jun ta men te com
a ne ces si da de de apo i ar os mu ni cí pi os, que com fre -
qüên cia não dis põem dos re cur sos su fi ci en tes para
bem se de sin cum bir des sa res pon sa bi li da de. Des de o
ano pas sa do, uma li nha de fi nan ci a men to do Fun do
Na ci o nal do Meio Ambi en te (FNMA) con tem pla pro je -
tos mu ni ci pa is de ges tão in te gra da de re sí du os só li -
dos. No ano cor ren te, es tão sen do fi nan ci a dos cer ca
de R$ 15 mi lhões, em re cur sos do Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to (BID) e do Te sou ro, des ti na -
dos à ela bo ra ção ou à im plan ta ção de pla nos de ge -
ren ci a men to in te gra do de re sí du os só li dos, com pre en -
den do a cons tru ção de ater ros sa ni tá ri os.

Além de apla u dir a ini ci a ti va do Go ver no Fe de -
ral, as sim como a dos mu ni cí pi os que en vi dam es for -
ços para im plan tar uma ges tão in te gra da do lixo, de se -
jo, Sr. Pre si den te, que este pro nun ci a men to some-se a 
ou tras vo zes que aler tam os di ver sos se to res da so ci e -
da de ci vil, os go ver nos, as em pre sas e os ci da dãos
para que as su mam em con jun to a res pon sa bi li da de
de ge rir ade qua da men te o lixo que to dos pro du zi mos. 
A ges tão in te gra da de re sí du os só li dos re pre sen ta
uma das ações mais re le van tes para ga ran tir mos um
meio am bi en te sa u dá vel e aco lhe dor para nós mes -
mos e para as ge ra ções fu tu ras. 

Mu i to obri ga do. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re cen te re u nião
de go ver nan tes ame ri ca nos em Qu e bec, no Ca na dá,
con vi da-nos à re fle xão em tor no da pro pos ta de in te -
gra ção eco nô mi ca con ti nen tal, a ser ma te ri a li za da na
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a Alca. Em pri -
me i ro lu gar, uma ób via cons ta ta ção: a for ma ção de
blo cos re gi o na is tem sido uma cons tan te nos úl ti mos
anos, re fle xo evi den te da con fi gu ra ção as su mi da pela 
eco no mia mun di al nas úl ti mas dé ca das do sé cu lo XX.

Ne gar a exis tên cia de um pro ces so de mun di a li -
za ção eco nô mi ca é agre dir a re a li da de dos fa tos,
mes mo por que o que se as sis te hoje nada mais é que
o co ro a men to de uma lon ga tra je tó ria his tó ri ca. Com
efe i to, tra ta-se de algo ini ci a do há, pelo me nos, cin co
sé cu los, com a ex pan são co mer ci al e ma rí ti ma eu ro -
péia li de ra da pe los pa í ses ibé ri cos. Ges ta va-se, na -
que le mo men to, o ca pi ta lis mo de base mer can til, que
teve no an ti go sis te ma co lo ni al uma de suas prin ci pa -
is fon tes pro pul so ras. A ex plo ra ção do con ti nen te
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ame ri ca no é ca pí tu lo fun da men tal nes se pro ces so de 
acu mu la ção ca pi ta lis ta.

O que a Re vo lu ção Indus tri al fez a par tir da se -
gun da me ta de do sé cu lo XVIII e, mu i to es pe ci al men -
te, ao lon go do sé cu lo XIX, foi con so li dar o ca pi ta lis -
mo como sis te ma do mi nan te, subs ti tu in do ra pi da -
men te ve lhas for mas de or ga ni za ção da pro du ção.
Essa in dús tria mo der na tor nou o mun do me nor: áre -
as e áre as fo ram in cor po ra das à ação ca pi ta lis ta, for -
ne cen do ma té ria-pri ma, con su min do mer ca do ri as,
ga ran tin do mão-de-obra e se cons ti tu in do em lo ca is
pro pí ci os ao in ves ti men to de ca pi ta is. Assim se fez a
uni ver sa li za ção da mo der na eco no mia ca pi ta lis ta,
sen do que a se gun da me ta de dos anos oi to cen tos
as sis tiu a um fe nô me no sis te má ti co e ar ti cu la do de
do mi na ção – di re ta ou in di re ta – de to das as re giões
do pla ne ta. A ele deu-se o nome de im pe ri a lis mo, cuja 
face mais vi sí vel era o ne o co lo ni a lis mo.

Ven ci dos os gra ves pro ble mas da pri me i ra me -
ta de do sé cu lo XX, de que duas guer ras mun di a is, a
mo nu men tal de pres são de cor ren te da cri se de 1929,
a vi tó ria da Re vo lu ção Rus sa e a as cen são dos re gi -
mes fas cis tas são exem plos sin to má ti cos, a eco no -
mia ca pi ta lis ta vol tou a flo res cer no pós-Se gun da Gu -
er ra Mun di al. Como bem as si na lou o gran de his to ri a -
dor bri tâ ni co Eric Hobs bawm, en tre o fi nal da dé ca da
de 1940 e o dos anos ses sen ta vi veu-se au tên ti ca
”Era de Ouro“: a so ci e da de ur ba ni za-se ra pi da men te,
a ca pa ci da de pro du ti va co nhe ce no tá vel am pli a ção e
o ex pres si vo avan ço tec no ló gi co pas sa a sus ten tar
um novo mo de lo de eco no mia.

As úl ti mas dé ca das do sé cu lo XX, par ti cu lar -
men te os anos oi ten ta, con so li da ram o que hoje cha -
ma mos de glo ba li za ção. Esta be le ci da sua his to ri ci da -
de, como aqui ra pi da men te pro cu ra mos fa zer, res ta
iden ti fi car os pro ces sos de in te gra ção em mar cha
como algo ab so lu ta men te na tu ral, ób via con tin gên cia
da re a li da de mun di al con tem po râ nea. Nada, pois, a
opor quan to ao in gres so do Bra sil em um ou mais blo -
cos, jus ta men te por que re si de nes ta es tra té gia a pos -
si bi li da de que te mos de in ser ção ra zo a vel men te ade -
qua da no gran de e com pe ti ti vo mer ca do glo bal em
que o pla ne ta se trans for mou.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, o Mer co sul foi e é – mal gra do toda sor te de
pro ble mas por que tem pas sa do – não ape nas uma
sa í da vá li da para o Bra sil e os de ma is par ce i ros do
Cone Sul nas atu a is cir cuns tân ci as, mas, vou além, o
pri me i ro e de ci si vo pas so que obri ga to ri a men te tem de 
ser dado pe los que o in te gram se al me jam ser mais
que me ros co ad ju van tes no co mér cio in ter na ci o nal.

Por isso, hoje como on tem, apóio sua exis tên cia, re co -
nhe ço o pa pel his tó ri co re pre sen ta do pe los Go ver nos
Sar ney e Alfon sín para sua cri a ção e acre di to na im pe -
ri o sa ne ces si da de de sua ple na con so li da ção.

Essa ques tão se mos tra ain da mais atu al quan do 
se tem pela fren te a pro pos ta da Alca. Não se tra ta, em
ab so lu to, de con fe rir ao tema uma in sus ten tá vel rou pa -
gem ide o ló gi ca. Isso se ria de um pri ma ris mo atroz, in -
con se qüen te sob o pon to de vis ta prá ti co, ri go ro sa -
men te ex tem po râ neo e não nos le va ria a lu gar al gum.
Entre tan to, de igual modo, pen so tra tar-se de ques tão
tão com ple xa, a en vol ver tan tos e di ver si fi ca dos in te -
res ses, que não con vi ria a ado ção de uma ati tu de acrí -
ti ca, de ace i ta ção pas si va de uma idéia que, a prin cí -
pio, in te res sa mu i to mais às pu jan tes eco no mi as do
Nor te do Con ti nen te, já in te gra das pelo Naf ta.

O que pre ci sa mos fa zer ur gen te men te – e, nes te
caso, falo de go ver nan tes, par la men ta res, em pre sá ri os, 
eco no mis tas e dos mais va ri a dos se to res da so ci e da de
– é apro fun dar nos so grau de co nhe ci men to so bre a
ma té ria. Re pi to: sem um co nhe ci men to apro fun da do da
re a li da de eco nô mi ca con ti nen tal, acer ca do que efe ti va -
men te se pro põe em ter mos de Alca, de es tu dos sé ri os
quan to aos pos sí ve is re sul ta dos que ad vi rão de uma
Amé ri ca sem bar re i ras co mer ci a is, tudo o que fi zer mos
ou dis ser mos po de rá ser em vão, ou não ul tra pas sa rá o
ter re no da mera re tó ri ca.

Dú vi das e in cer te zas, Se nhor Pre si den te, exis tem 
em pro fu são quan do o as sun to é a Área de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas. Dú vi das e in cer te zas, diga-se,
exis ten tes de am bos os la dos, ou seja, ao Nor te e ao
Sul do Con ti nen te. Exem plos não fal tam a esse res pe i to. 
Enu me rá-los, por mais su per fi ci al men te que seja, sig ni -
fi ca le van tar ex pres si vo rol de pro ble mas, ain da lon ge
de so lu ção, no ca mi nho da Alca. Ve ja mos.

O Con gres so Ame ri ca no re cu sa-se a aten der ao
mais im por tan te pe di do do Exe cu ti vo, qual seja, a per -
mis são para que o Go ver no dos Esta dos Uni dos as si ne
tra ta dos – como será o caso da Alca – sem pré via
anuên cia do Le gis la ti vo. Ora, essa de ci são do Par la -
men to nor te-ame ri ca no ates ta o ele va do grau de in cer -
te za que toma con ta de pon de rá ve is se to res da que le
país re la ti va men te à im plan ta ção da Alca. Gru pos or ga -
ni za dos de pres são agem so bre o Con gres so, a co me -
çar pe los que re pre sen tam os in te res ses da for te men te
sub si di a da agri cul tu ra nor te-ame ri ca na.

Por fa lar nis so, como se ri am tra ta dos es ses sub -
sí di os agrí co las no in te ri or da Alca? Eis um as pec to
cen tral da ques tão que não pode, de ma ne i ra al gu ma, 
ser ne gli gen ci a do, pois que, de pen den do de como fo -
rem acer ta das as con di ções para a im plan ta ção do li -
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vre co mér cio nas Amé ri cas, o im pac to ne ga ti vo so bre
as eco no mi as la ti no-ame ri ca nas será ca tas tró fi co.

Ou tro pon to pro ble má ti co diz res pe i to à pro fun da
as si me tria eco nô mi ca en tre o Nor te e o Cen tro-Sul das
Amé ri cas. Ora, se de ter mi na dos cu i da dos não fo rem to -
ma dos, a es ma ga do ra su pe ri o ri da de eco nô mi ca do
Naf ta, es pe ci al men te a dos Esta dos Uni dos, po de rá fa -
zer da Alca nada mais que ins tru men to para seu ple no e 
to tal do mí nio so bre o mer ca do la ti no-ame ri ca no.

Há mais pro ble mas, no en tan to. Se al me ja mos
uma in ser ção não su bal ter na na eco no mia glo ba li za da
de nos sos dias, não há ou tro ca mi nho se não o for ta le ci -
men to – como pri me i ro pas so – de blo cos re gi o na is ou
sub-re gi o na is. Nes se sen ti do, de plo ra-se o con jun to de
di fi cul da des que, em não ten do sido su pe ra do, faz do
Mer co sul re fém de suas pró pri as fra gi li da des.

Re fi ro-me, en tre ou tros exem plos mar can tes, à
per sis tên cia de so frí ve is in di ca do res so ci a is no in te ri -
or dos pa í ses que o com põem; da au sên cia de vi sões
ma cro e co nô mi cas con jun tas, a re fle tir, por exem plo,
na in com pa ti bi li da de das po lí ti cas cam bi a is ado ta das; 
a fal ta de uni da de en tre os par ce i ros, o que se ve ri fi ca
cla ra men te nas apro xi ma ções bi la te ra is, em par ti cu -
lar com os Esta dos Uni dos. Foi o que se deu com o
Chi le, quan do este pa re cia pro pen so a in te grar o Mer -
co sul; é o que se dá, nes te mo men to, com os re cor -
ren tes avi sos de uma Argen ti na em cri se de que es -
tre i ta rá seus la ços com a po tên cia he ge mô ni ca; é o
que, pro va vel men te, es ta rá ocor ren do com o Uru guai, 
con for me no ti cia a im pren sa.

Por fim, mas não de me nor im por tân cia, dú vi das e 
in cer te zas tam bém aco me tem a di plo ma cia bra si le i ra.
Qu e i xam-se nos sos mais qua li fi ca dos di plo ma tas de
que se en con tram num di le ma: para os Esta dos Uni dos, 
a ação da chan ce la ria bra si le i ra tem sido vi tal para im -
pe dir a rá pi da im plan ta ção da Alca; no Bra sil, bem ao
con trá rio, são vis tos como en tre guis tas, a fa vo re cer os
in te res ses nor te-ame ri ca nos. Ora, isso nada mais é que 
sin to ma ine quí vo co do mar de con tra di ções em que nos 
en con tra mos quan do se abor da o as sun to.

Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, é que es -
ta mos to dos con vo ca dos a nos de bru çar mais e mais
so bre esse tema. É pre ci so iden ti fi car que se to res da
eco no mia bra si le i ra es tão ap tos a en fren tar uma área
de li vre co mér cio de di men são con ti nen tal; qua is os que 
se ri am pre ju di ca dos, com ma i or ou me nor ên fa se; que
ca mi nhos de ve rão ser tri lha dos no sen ti do de mi ni mi zar
os efe i tos da no sos da in te gra ção pro pos ta; como for ta -
le cer blo cos re gi o na is, como é o caso do Mer co sul, no
pres su pos to de que isso é in dis pen sá vel a uma in ser -
ção ade qua da aos in te res ses na ci o na is.

De uma co i sa es te ja mos cer tos: por mais den so
que seja o pro ces so de glo ba li za ção, as de ci sões se rão
sem pre to ma das a par tir da pers pec ti va na ci o nal. É isso 
que fa zem as gran des eco no mi as mun di a is e dis so não
po de re mos nos afas tar, sob pena de se lar mos nos so
des ti no como país pe ri fé ri co, po bre e in ca paz de en fren -
tar seus de sa fi os. Isso, a Na ção não ad mi ti rá! 

Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po, hoje, a tri -
bu na do Se na do para fa lar do Có di go Bra si le i ro de Trân -
si to, que en trou em vi gor em 23 de ja ne i ro de 1998, atra -
vés, após ex ten so e am plo de ba te no Con gres so Na ci o -
nal, que en vol veu toda a so ci e da de, atra vés da re a li za -
ção de uma sé rie de au diên ci as pú bli cas.

Mas, não bas ta a dis cus são de um pro je to e a
sua trans for ma ção em lei, no caso a Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997. Pas sa dos mais de três anos
do iní cio de sua efi cá cia, per ce bo se rem ne ces sá ri os,
ain da, mu i tas ações – tan to por par te do Go ver no Fe -
de ral, como pela cons tan te pes qui sa e até a ob ser va -
ção pura e sim ples de como re al men te fi cou o trân si to 
bra si le i ro, não que ro com isso di zer que o Go ver no
não está to man do pro vi dên ci as, mi nha in ten ção é
mos trar que pre ci sa mos ter uma vi gi lân cia cons tan te
quan to ao tema ora pro pos to.

Algu mas ini ci a ti vas me re cem des ta que: é o caso
do ma nu al ”A Ca mi nho da Esco la“ – Uma aula de trân si -
to para cri an ças – des ti na dos a alu nos do en si no fun da -
men tal e edi ta da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e Con se -
lho Na ci o nal de Trân si to – Mi nis té rio da Edu ca ção. Um
ver da de i ro exem plo de cu i da do com a edu ca ção, e o
que é me lhor – di re ci o na da a um pú bli co ain da sem ví ci -
os no trân si to – as cri an ças, o qual peço, pela sua im -
por tân cia, seja in clu í do como par te in te gran te de meu
dis cur so, com os acrés ci mos que co lo quei.

De tal modo, que a Pre fe i tu ra de San ta na, atra -
vés de seu Pre fe i to Ro se mi ro Ro cha – me en ca mi -
nhou um pe di do, e, como re pre sen tan te do Esta do do
Ama pá, não abro mão de nada que seja bom para os
ama pa en ses. Pe diu-me o no bre Pre fe i to a edi ção de
exem pla res des ta car ti lha, com al gu mas mo di fi ca -
ções que se ade quam me lhor à re a li da de do nos so
Esta do. Essa é mais uma gran de con tri bu i ção que
ofe re ço ao povo de meu Esta do.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA,
INSERIDO NO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se na do res a re a li -

za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria na pró xi ma
ter ça-fe i ra, dia 22, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, com a
se guin te:

ORDEM  DO  DIA



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 18 mi nu tos.)





SENADO FEDERAL

Ata da 55ª Ses são Não De li be ra ti va
em 18 de maio de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs.: Edi son Lo bão, Car los Wil son e Pa u lo Har tung

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 125, DE 2001
(Nº 429/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do

art.104, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à con si de -
ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Dou tor Pa u lo 
Ge ral do de Oli ve i ra Me di na, De sem bar ga dor do Tri -
bu nal de Jus ti ça do Esta do de Mi nas Ge ra is, para
com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go de
Mi nis tro, na vaga de cor ren te da exo ne ra ção, a pe di -
do, do Se nhor Mi nis tro Wal de mar Zve i ter.

Os mé ri tos do Dou tor Pa u lo Ge ral do de Oli ve i ra
Me di na, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam do ane xo
Cur ri cu lum Ví tae.

Bra sí lia, 16 de maio de 2001. – Fer nan do He i ri -
que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Pa u lo Ge ral do de Oli ve i ra Me di na

CPF nº093.120.646-49
RG nº310 TJ-MG
Fi li a ção: Aní sio Me di na e Fran cis ca de Oli ve i ra Me di na
Espo sa: Ma ria Ange la Bap tis ta de Oli ve i ra Me di na
Fi lhos: Eri ka, Car la, Lu ci a na e Ro ber to
Na tu ra li da de: Ro che do de Mi nas
Data de nas ci men to: 13 de ju lho de 1942

Car gos Atu a is
– De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do

de Mi nas Ge ra is
– Mem bro da Cor te Su pe ri or
– Cor re ge dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do de Mi nas

Ge ra is

For ma ção Aca dé mi ca
– Ba cha rel em Di re i to – Fa cul da de de Di re i to da

Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora– 1965
– Pre si den te do Di re tó rio Aca dê mi co da Fa cul da de

de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora
– Pre si den te do Di re tó rio Cen tral dos Estu dan tes

da Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora
– Mo ni tor das ca de i ras de Di re i to Admi nis tra ti vo e

Cons ti tu ci o nal
– Ora dor da Tur ma de 1965
– Cur so de Espe ci a li za ção em Éti ca e Pe da go gia,

Téc ni ca de Co mu ni ca ção e Expres são – 1996

For ma ção Pro fis si o nal
– Vereador – Ro che do de Mi nas – 1961 – 1965
– Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal
– Advo ga do – OAB/MG 8.012 – 1966 -1968
– Ma gis tra do
– Apro va ção no Con cur so para Juiz de Di re i to em

Mi nas Ge ra is – 1968
– Juiz da Co mar ca de Ervá lia – pri me i ra en trân cia – 

2-10-1968
– Juiz da Co mar ca de Ca man du ca ía – se gun da en -

trân cia – 12-5-1970
– Juiz da Co mar ca de San tos Du mont – se gun da

en trân cia – 4-12-1971
– Juiz da Co mar ca de Con se lhe i ro La fa i e te – ter ce i -

ra en trân cia – 10-11-1973
– Juiz da Co mar ca de Belo Ho ri zon te – en trân cia

es pe ci al – 7-10-1978
– Juiz-Di re tor do Foro Ele i to ral de Belo Ho ri zon te

– Juiz do Tri bu nal de Alça da – 1-11-1985
– Se gun da Câ ma ra Ci vel
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– Pri me i ra Câ ma ra Cri mi nal
– Se gun da Câ ma ra Cri mi nal – Pre si den te
– Pre si den te das Câ ma ras Cri mi na is do Tri bu nal de

Alça da
– Vice-Pre si den te do Tri bu nal de Alça da – 9-11-1990

– De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça –
29-8-1991

– Qu ar ta Câ ma ra Cí vel
– Se gun da Câ ma ra Cí vel
– Se gun da Câ ma ra Cri mi nal
– Ter ce i ra Câ ma ra Cri mi nal – Pre si den te
– Mem bro do Con se lho Su pe ri or da Ma gis tra tu ra –

30-5-1992
– Mem bro da Cor te Su pe ri or – 8-11-1995
– Vice-Cor re ge dor Ge ral de Jus ti ça – 5-10-1998

– Inte gran te, por três ve zes, de lis ta trí pli ce para
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, sen -
do o úni co re ma nes cen te.

– DOCENTE (ati vi da des exer ci das)
– Apro va ção em Con cur so Pú bli co para Pro fes sor

de Di re i to Ju di ciá rio Pe nal da Fa cul da de de Di re i -
to da Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora

– Pro fes sor de Di re i to Pe nal da Fa cul da de de Di re i -
to de Bar ba ce na – MG

– Pro fes sor de Di re i to Pe nal e de Di re i to Ci vil da Fa -
cul da de de Di re i to de Con se lhe i ro La fa i e te – MG

– Di re tor da Fa cul da de de Di re i to de Con se lhe i ro
La fa i e te

– Pro fes sor de Di re i to Ci vil da Fa cul da de de Di re i to da
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is.

Par ti ci pa ção em Enti da des de Clas se
– Pre si den te da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Mi ne i -

ros – AMAGIS (1993-1995)
– Pre si den te da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si -

le i ros – AMB (1995-1997)
– Pre si den te da Fe de ra ção La ti no-Ame ri ca na de

Ma gis tra dos – FLAM (1997-1999)

Pu bli ca ções
– Au tor de di ver sos ar ti gos pu bli ca dos em re vis tas e 

pe rió di cas es pe ci a li za dos.
– Au tor do li vro “Ci da da nia só com Jus ti ça” so bre as 

re la ções do Po der Ju di ciá rio com o po der po lí ti co
e a so ci e da de.

Hon ra ri as
– Me da lha de Hon ra da Incon fi dên cia
– Me da lha “San tos Du mont”, grau “ouro”

– Me da lha “Ordem do Mé ri to” pela Assem bléia Le -
gis la ti va de Mi nas Ge ra is

– Co lar do Mé ri to Ju di ciá rio do Tri bu nal de Jus ti ça
do Esta do de Mi nas Ge ra is

– Co lar do Mé ri to Ju di ciá rio do Tri bu nal de Jus ti ça
do Esta do do Rio de Ja ne i ro

– Co men da José Ma ria Alki min do Tri bu nal de Con -
tas do Esta do de Mi nas Ge ra is

– Tí tu los de Ci da da nia Ho no rá ria:
– Belo Ho ri zon te
– Juiz de Fora
– Con se lhe i ro La fa i e te
– Ca xam bu
– San ta Bár ba ra
Belo Ho ri zon te, maio de 2001. – Pa u lo Ge ral do

de Oli ve i ra Me di na, De sem bar ga dor.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 186/2001, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 671, de
1999-Com ple men tar (nº 128/00-Com ple men tar, na -
que la Casa), de ini ci a ti va da CPI do Ju di ciá rio, que al -
te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de
1966 (Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal), da Lei nº 4.591, de
16 de de zem bro de 1964 (Lei de Con do mí ni os e
Incor po ra ções) e o De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju -
nho de 1945 (Lei de Fa lên ci as); e 

Nº 187/2001, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 170, de
1991 (nº3.800/93, na que la Casa), de au to ria do Se na -
dor Nel son We de kin, que al te ra o art. 7º da Lei nº 8.134,
de 27 de de zem bro de 1990, para per mi tir no vas de -
du ções no im pos to de ren da das pes so as fí si cas.

PARECERES

PARECER Nº 381, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de
2001 (nº 544/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Pa dre Kol be de
Rá dio e Te le vi são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le -
vi são) na ci da de de Cam po Gran de, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001 (nº 544, de 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção do Pa dre Kol be de Rá -
dio e Te le vi são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Cam -
po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.822,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 30 de
no vem bro de 1999, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, 
nos ter mos do art.49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Pa dre Kol -
be de Rá dio e Te le vi são:

– Di re tor Pre si den te – Frei João Ma me de Fi lho

– Di re tor Vice-Pre si den te – Dom Fer nan do Anto nio Fi gue i re do

– Di re tor Te sou re i ro – Frei José Cor ni at ti

– Di re tor de Pro du ção e Progr. – Frei Luiz Ric ci

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu Re la tor, De pu ta do Sér gio Bar ce -
los, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma 
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 1, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Fun da ção Pa dre Kol be
de Rá dio e Te le vi são aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con -
ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor –
Álva ro Dias – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – José
Co e lho – Wal deck Orne las – Pe dro Piva – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i xe i ra 
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des –
Hugo Na po leão – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 382, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 2, de
2001 (nº 594/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Pa dre Kol be de Rá -
dio e Te le vi são para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ati ba ia, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 2, de 2001 (nº 594, de 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Pa dre Kol be – de Rá dio
e Te le vi são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ati ba ia, 
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.945,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 187,
de 19 de no vem bro de 1999, que ou tor ga per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Pa dre Kol -
be de Rá dio e Te le vi são:

– Di re tor Pre si den te – Frei João Ma me de Fi lho

– Di re tor Vice-Pre si den te – Dom Fer nan do Anto nio Fi gue i re do

– Di re tor Te sou re i ro – Frei José Cor ni at ti

– Di re tor de Pro du ção e Progr. – Frei Luiz Ric ci

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Íris Si mões, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma 
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que deve
cons tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co -
mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 2, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Fun da ção Pa dre Kol be
de Rá dio e Te le vi são aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor
– Álva ro Dias – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – José
Co e lho – Wal deck Orne las – Pe dro Piva – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i xe i ra 
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des –
Hugo Na po leão – Gil vam Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art.  223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº  383, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 92, de 2001,
do Pre si den te da Re pú bli ca, en ca mi nhan -
do ao Se na do Fe de ral pro pos ta para que
seja au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até

US$757.580.000,00 (se te cen tos e cin -
qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e oi -
ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, jun to ao Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, na mo da li da de de 
Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do
Se tor Pú bli co – PSAL, vi san do a for ta le -
cer o ba lan ço de pa ga men tos, am pli ar o
vo lu me de re ser vas dis po ní ve is e ga ran -
tir a sol vên cia fis cal a mé dio e lon go
pra zos.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au -
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$757.580.000,00 (se te cen tos e cin qüen ta e
sete mi lhões e qui nhen tos e oi ten ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), jun to ao Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD.

Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to vi sam for ta le cer o ba lan ço de pa ga men tos, am pli ar
o vo lu me de re ser vas dis po ní ve is e ga ran tir a sol vên -
cia fis cal a mé dio e lon go pra zos, des ti nan do-se ao fi -
nan ci a men to de lon go pra zo do Te sou ro Na ci o nal.

Esses re cur sos de em prés ti mos fo ram dis po ni -
bi li za dos pelo Ban co Mun di al em re co nhe ci men to à
im ple men ta ção de re for mas es tru tu ra is pelo País nas
áre as fis cal, ad mi nis tra ti va e de ge ren ci a men to de re -
cur sos pú bli cos e de ges tão da dí vi da pú bli ca. Com os 
avan ços es pe ra dos nas re for mas pre vis tas, no vas li -
nhas de cré di to po de rão ser apor ta das.

Como en fa ti za do nos do cu men tos que acom pa -
nham essa Men sa gem, en ca mi nha dos ao Se na do
Fe de ral, a con tra ta ção de ope ra ções fi nan ce i ras da
na tu re za pro pos ta pelo Bird se in se re no ob je ti vo de
bus ca de al ter na ti vas para o fi nan ci a men to de lon go
pra zo do Te sou ro Na ci o nal, em con di ções mais fa vo -
rá ve is às pre va le cen tes e dis po ní ve is no mer ca do, ao
mes mo tem po em que con tri bui, como en fa ti za do,
para o for ta le ci men to das re ser vas ex ter nas do País.

Esse em prés ti mo ex ter no apre sen ta rá as se -
guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis -
té rio da Fa zen da;

cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
e De sen vol vi men to – BIRD;
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va lor to tal  : US$757.580.000,00 (se te cen tos e
cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e oi ten ta mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),

pra zo: 144 me ses;
ca rên cia: 66 me ses con ta dos a par tir de

1-3-2001

pa ga men to an te ci pa do: o de ve dor po de rá pa gar 
an te ci pa da men te todo ou par te do sal do de ve dor,
me di an te pa ga men to de prê mio es pe cí fi co;

ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 1º-3 e 1º-9
de cada ano, in ci den tes so bre o sal do de ve dor de
prin ci pal, in cor ri dos após cada de sem bol so, a uma
taxa va riá vel igual à Libor se mes tral para dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca (5,265625% a.a. para o
dia 8-2-2001), acres ci da de um spre ad fixo, a ser de -
ter mi na do pelo Bird um dia an tes da data da as si na tu -
ra do con tra to;

co mis são de com pro mis so: li mi ta da a 0,85% ao
ano até o quar to ani ver sá rio e a 0,75% ao ano a par tir
de en tão, in ci den tes so bre o sal do não de sem bol sa -
do, pa gá vel se mes tral men te, jun ta men te com as par -
ce las de ju ros;

co mis são à vis ta: li mi ta da a 1% (um por cen to)
do va lor do em prés ti mo, sa ca dos da con ta de em -
prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to;

amor ti za ção do prin ci pal: em 14 par ce las se -
mes tra is e con se cu ti vas, em 1º-3 e 1º-9 de cada ano,
ven cen do-se a pri me i ra em 1º de se tem bro de 2006;

cláu su las de con ver são de ju ros:

 – a taxa de ju ros po de rá ser con ver ti da, a pe di -
do do de ve dor, para uma taxa fixa a ser de ter mi na da
pelo Bird na data de con ver são;

 – me di an te o pa ga men to de um prê mio, po de rá
ser es ta be le ci do um teto (cap), ou um teto e um piso
si mul ta ne a men te (col lar), para a taxa de ju ros va riá -
vel, os qua is se rão fi xa dos na data de con ver são;

 – a es co lha por qual quer das op ções aci ma
obri ga o de ve dor ao pa ga men to de uma taxa de tran -
sa ção a ser de fi ni da na data da con ver são;

cláu su la de con ver são do prin ci pal: a mo e da do
con tra to po de rá ser con ver ti da, a pe di do do de ve dor,
para ou tra mo e da apro va da pelo Bird, me di an te o pa -
ga men to de uma taxa de tran sa ção a ser de fi ni da na
data da con ver são;

II – Aná li se

Essas ope ra ções de cré di to ex ter no es tão su je i -
tas às con di ções e exi gên ci as de fi ni das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na -

do Fe de ral, às qua is ca bem os se guin tes es cla re ci -
men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me é in for ma do no Pa re cer
STN/Coref/Diref Nº 30, de 2 de fe ve re i ro de 2001;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COF/Nº274, de 13 de Fe ve re i ro de
2001, en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me
das cláu su las das mi nu tas con tra tu a is, con clui que
elas são ad mis sí ve is e es tão de acor do com a le gis la -
ção bra si le i ra apli cá vel à es pé cie, ten do sido ob ser va -
do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89, que
veda dis po si ção con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal que a ope ra ção de
cré di to em tela não se des ti na a in ves ti men to, ra zão
pela qual não cabe pre vi são no Pla no Plu ri a nu al da
União – PPA.

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, a Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal des ta ca que as do ta -
ções alo ca das na Lei or ça men tá ria para 2001 são su -
fi ci en tes para o in gres so dos re cur sos ex ter nos e dis -
pên di os da ope ra ção, bem como para sua uti li za ção
no pa ga men to da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria fe de ral ex -
ter na.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
con for me ex pe di en te Firce/Conac-II-C-200 1/095, de
12 de Fe ve re i ro de 2001.

Res sal te-se que essa nova mo da li da de de as -
sis tên cia fi nan ce i ra do Bird, de no mi na da de Emprés -
ti mos Pro gra má ti cos de Ajus te do Se tor Pú bli co, pres -
su põe que o País be ne fi ciá rio te nha ado ta do pro gra -
ma de ajus te de lon go pra zo do se tor pú bli co. Nes se
sen ti do, o apo io a es ses pro gra mas de ajus tes é efe ti -
va do não ape nas pela con ces são do cré di to re fe ri do,
mas tam bém pela in cor po ra ção de con di ções con tra -
tu a is fi nan ce i ras con si de ra das con di zen tes com um
pru den te ge ren ci a men to de dí vi da pú bli ca. Assim é
que o em prés ti mo pre vê que, a qual quer tem po, o
País po de rá so li ci tar con ver sões nos ter mos do em -
prés ti mo, seja re la ti va men te a mu dan ça na mo e da de
em prés ti mo, seja na taxa de ju ros apli cá vel, ou mes -
mo na pos si bi li da de de es ta be le ci men to de li mi tes a
es sas ta xas, por meio da def mi ção de um teto ou de
uma ban da de taxa de ju ros so bre a taxa va riá vel.
Com es sas pos si bi li da des de con ver são, são tor na -
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das efe ti vas as prá ti cas de ge ren ci a men to do ris co de 
pas si vos, re du zin do, em con se qüên cia, os cus tos de
nos sas po si ções fi nan ce i ras.

Mais ain da, como en fa ti za do pela STN, “o em -
prés ti mo ple i te a do, ao se des ti nar à amor ti za ção da
dí vi da ex ter na, terá im pac to po si ti vo na ca pa ci da de fi -
nan ce i ra da União, pos to que re du zi rá o cus to de ro la -
gem da dí vi da pú bli ca”.

Res sal te-se por fim que, de acor do com cál cu -
los es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car cus to efe ti vo equi va len te a 6,03% a.a., le van -
do aque la Se cre ta ria a con clu ir que a re fe ri da es ti ma -
ti va de cus to e os pra zos de ca rên cia e de amor ti za -
ção do em prés ti mo cons ti tu em um in di ca ti vo fa vo rá -
vel ao País, haja vis ta a si tu a ção atu al do mer ca do in -
ter na ci o nal de ca pi ta is para emis sões so be ra nas do
Bra sil.

III – Voto

Face ao ex pos to, so mos pela au to ri za ção ple i te -
a da pela Men sa gem nº 92, de 2001, nos ter mos do
se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no 
va lor equi va len te a até US$757.580.000,00
(se te cen tos e cin qüen ta e sete mi lhões e
qui nhen tos e oi ten ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), jun to ao
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e 
De sen vol vi men to – BIRD.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$757.580.000,00 (se te cen tos e
cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e oi ten ta mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), jun to ao
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to vi sam for ta le cer o ba lan ço de pa -
ga men tos, am pli ar o vo lu me de re ser vas dis po ní ve is
e ga ran tir a sol vên cia fis cal a mé dio e lon go pra zos,
des ti nan do-se ao fi nan ci a men to de lon go pra zo do
Te sou ro Na ci o nal.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da Fa zen da;

II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

III – va lor to tal: US$757.580.000,00 (se te cen tos
e cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e oi ten ta mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

IV – pra zo: 144 me ses;
V – ca rên cia: 66 me ses con ta dos a par tir de

1º-3-2001;
VII – pa ga men to an te ci pa do: o de ve dor po de rá

pa gar an te ci pa da men te todo ou par te do sal do de ve -
dor, me di an te pa ga men to de prê mio es pe cí fi co;

VIII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 1º-3 e
1º-9 de cada ano, in ci den tes so bre o sal do de ve dor de 
prin ci pal, in cor ri dos após cada de sem bol so, a uma
taxa va riá vel igual à Li bor se mes tral para dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca (5,265625% a.a. para o
dia 8-2-2001), acres ci da de um spre ad fixo, a ser de -
ter mi na do pelo Bird um dia an tes da data da as si na tu -
ra do con tra to;

IX – co mis são de com pro mis so: li mi ta da a
0,85% ao ano até o quar to ani ver sá rio e a 0,75% ao
ano a par tir de en tão, in ci den tes so bre o sal do não
de sem bol sa do, pa gá vel se mes tral men te, jun ta men te
com as par ce las de ju ros;

X – co mis são à vis ta: li mi ta da a 1% (um por cen -
to) do va lor do em prés ti mo, sa ca dos da con ta de em -
prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to;

XI – amor ti za ção do prin ci pal : em qua tor ze par -
ce las se mes tra is e con se cu ti vas, em 1º-3 e 1º-9 de
cada ano, ven cen do-se a pri me i ra em 1º de se tem bro
de 2006;

XII – cláu su las de con ver são de ju ros:

a) a taxa de ju ros po de rá ser con ver ti da, a pe di -
do do de ve dor, para uma taxa fixa a ser de ter mi na da
pelo Bird na data de con ver são;

b) me di an te o pa ga men to de um prê mio, po de rá 
ser es ta be le ci do um teto (cap), ou um teto e um piso
si mul ta ne a men te (col lar), para a taxa de ju ros va riá -
vel, os qua is se rão fi xa dos na data de con ver são;

c) a es co lha por qual quer das op ções aci ma
obri ga o de ve dor ao pa ga men to de uma taxa de tran -
sa ção a ser de fi ni da na data da con ver são;

XIII – cláu su la de con ver são do prin ci pal: a mo e -
da do con tra to po de rá ser con ver ti da, a pe di do do de -
ve dor, para ou tra mo e da apro va da pelo Bird, me di an -
te o pa ga men to de uma taxa de tran sa ção a ser de fi -
ni da na data da con ver são;
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Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de 540 (qui -
nhen tos e qua ren ta) dias, con ta dos da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 26 de abril de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor
– Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Ro ber to Sa tur ni no – Fre i tas Neto – Ro me ro Jucá 
– Fran ce li no Pe re i ra – Ney Su as su na – Pa u lo Sou -
to – Car los Be zer ra – Jef fer son Pé res – José Alen -
car – Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so lu -
ção nº 20, de 2001, que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no
no va lor equi va len te a até US$757.580.000,00 (se te -
cen tos e cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e oi -
ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no, do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de
1999-Com ple men tar, de au to ria da Se na do ra Ma ri na
Sil va, que al te ra a Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (Lei de Ine le gi bi li da de), para ve dar o re -
gis tro, como su plen te de can di da to a Se na dor, de pa -
ren tes des te até o se gun do grau;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2000 (nº 3.178/97,
na Casa de ori gem), que al te ra o art. 36 da Lei nº 9.394,
de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re -
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 8, de 2001
(nº 2.429/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
“Dia da Te le vi são”.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra a Se na dor Pa u lo Har tung,
por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje o
Go ver no anun ci a rá à Na ção as me di das re la ti vas ao
ra ci o na men to de ener gia elé tri ca, e que ro apro ve i tar
esta opor tu ni da de para fa lar um pou co so bre a si tu a -
ção do se tor ener gé ti co do nos so País.

A cri se ener gé ti ca que atu al men te es ta mos so -
fren do tem – como já tive a opor tu ni da de de di zer
des ta tri bu na – ra í zes his tó ri cas, vis to que o Bra sil é
um país de vo ca ção hi dre lé tri ca, com mais de 90% de 
sua ener gia ge ra da em usi nas hi dre lé tri cas. Ago ra
essa es pé cie de mo no pó lio vem so fren do pro fun da
ins ta bi li da de em ra zão da fal ta de in ves ti men tos no
se tor.

Se exa mi nar mos al guns da dos re la ti vos aos
anos 90, cons ta ta re mos a in su fi ciên cia dos in ves ti -
men tos em no vas uni da des de pro du ção de ener gia
elé tri ca. Em 1990, o País con su mia 205 te ra -
watts/hora, ou seja, 205 mi lhões de me ga watts/hora,
ge ra dos a par tir de uma ca pa ci da de ins ta la da de
49.750 me ga watts. Em 2000, con su miu 306 te ra -
watts/hora, ou seja, 306 mi lhões de ter ra watts/hora, a
par tir de uma ca pa ci da de ins ta la da de 66.200 me ga -
watts. Isso sig ni fi ca que, en quan to o con su mo cres -
ceu 49,3% (ou seja, 4,1% ao ano), a ca pa ci da de ins -
ta la da cres ceu ape nas 33% (2,9% ao ano). 

A par tir de 1995, quan do se abriu ofi ci al men te o
se tor ener gé ti co aos in ves ti men tos pri va dos, os nú -
me ros tam bém mos tra ram a in su fi ciên cia dos in ves ti -
men tos. Entre 1995 e 2000, o con su mo anu al cres ceu
4,2% en quan to a ca pa ci da de ins ta la da, ape nas 3,6%.

Esses da dos mos tram que a cri se já era es pe ra -
da – e digo que já era es pe ra da, por que os nú me ros
da dé ca da de 80, prin ci pal men te os da se gun da me -
ta de des sa dé ca da, são nú me ros ain da mais gra ves
–, mas foi ne gli gen ci a da pela ges tão pú bli ca do se tor.
A fal ta de in ves ti men tos em ge ra ção nos úl ti mos anos
le vou-nos a essa cri se e, como não há me i os téc ni cos 
e po lí ti cos para re me diá-la pron ta men te, a úni ca al -
ter na ti va en con tra da pe las au to ri da des foi im por, a
par tir do dia de on tem e hoje, com o anún cio mais de -
ta lha do das me di das que já co me çam a ser di vul ga -
das pela im pren sa, o ra ci o na men to, cu jas con se -
qüên ci as ain da não es tão cla ra men te vi su a li za das,
mas, com cer te za, não se rão boas nem para a eco no -
mia nem para a po pu la ção, so bre tu do para os se to res 
mais fra gi li za dos na nos sa so ci e da de.

Téc ni cos e es pe ci a lis tas da área são unâ ni mes
em apon tar pre ju í zos in cal cu lá ve is para a eco no mia:
o im pac to do ra ci o na men to pro vo ca rá que da na pro -
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du ção e no PIB, con se qüen te men te ge ran do de sem -
pre go, per das na ba lan ça co mer ci al – que já co me -
çam a ser men su ra das –, im pac tos in fla ci o ná ri os,
com alta nos pre ços ao con su mi dor, além de cons -
tran gi men to à po pu la ção e a todo o se tor pro du ti vo no 
nos so País. E es ta mos ou vin do di ver sas de cla ra -
ções, in clu si ve as de em pre sá ri os já in si nu an do
trans fe rên cia de uni da des pro du ti vas para ou tros pa í -
ses, o que é mu i to gra ve e la men tá vel.

Nos úl ti mos anos, Sr. Pre si den te, os di ver sos
go ver nos con cen tra ram os seus es for ços na ma nu -
ten ção da ma triz ener gé ti ca tra di ci o nal, in ves tin do em 
gran des pro je tos hi dre lé tri cos, quan do tam bém po de -
ri am ter di re ci o na do re cur sos – e não o fi ze ram – para 
a cons tru ção de pe que nas usi nas, em di ver sos pon -
tos do País, apro ve i tan do a nos sa pri vi le gi a da con di -
ção hi dro grá fi ca, apro ve i tan do as nos sas que das
d’água, as pe que nas que das d’água. 

Ou tra al ter na ti va, Sr. Pre si den te, po de ria ter
sido a in tro du ção de usi nas ter me lé tri cas a gás, ape -
sar de o cus to do gás na tu ral para ma nu ten ção ser
mu i to ele va do – e, pior, do la ri za do –, o que cer ta men -
te ini biu os in ves ti men tos em sua cons tru ção e na
mon ta gem do sis te ma de ge ra ção.

Há in for ma ções mu i to in te res san tes na co lu na
de Cel so Pin to pu bli ca das no dia de on tem no jor nal
Va lor Eco nô mi co e re pro du zi das em ou tros jor na is
no nos so País. As in for ma ções mos tram que es sas
usi nas po de ri am ter ini ci a do suas res pec ti vas cons -
tru ções há dois anos. Por fal ta de de ci são do Go ver no 
em re la ção ao ris co cam bi al, do cus to do gás ou do
trans por te do gás, essa de ci são não foi to ma da até o
dia de hoje. E pior: pa re ce que a so lu ção téc ni ca dis -
cu ti da há dois anos só ago ra

Pa re ce que a so lu ção téc ni ca, dis cu ti da há dois
anos atrás, só ago ra – com a cri se – será ado ta da, ou
seja, a Pe tro bras vai as su mir o ris co cam bi al para que 
es sas ter me lé tri cas a gás pos sam fun ci o nar e te rem
um cer to pa pel de re gu la ção no sis te ma elé tri co do
nos so País.

Mais do que ra ci o nar ener gia, essa cri se está in -
ti man do o Go ver no e a so ci e da de em ge ral a uma mu -
dan ça ra di cal no tra ta men to e nas re la ções com o se -
tor ener gé ti co. Ou o Bra sil ado ta uma po lí ti ca de in -
cen ti vos e de ma i or agi li da de para o se tor, es ti mu lan -
do a ini ci a ti va pri va da na cons tru ção de no vas usi nas, 
ao in vés de ape nas ali e nar as usi nas já cons tru í das,
ou não terá ca pa ci da de, como não tem atu al men te,
de res pon der às cres cen tes de man das de ener gia.
Na nos sa si tu a ção, não adi an ta ven der ati vo ve lho,

pois isso não vai ge rar nem um me ga watt a mais para
o País.

E nas me di das que se rão anun ci a das, Sr. Pre si -
den te, fica cla ro que os em pre sá ri os não po de rão in -
ves tir em no vas uni da des de pro du ção. São de ci sões
que cons tran gem o em pre sa ri a do na ci o nal e es tran -
ge i ro no mo men to de fa ze rem no vos in ves ti men tos no 
País, que se ri am ge ra do res de em pre go, de ren da, de 
im pos tos, as sim por di an te. Ou seja, os er ros do Go -
ver no vão im pe dir o País de cres cer e de ge rar em pre -
go para a nos sa po pu la ção. Isso é um con tra-sen so. 

Nos úl ti mos anos os in ves ti men tos em ge ra ção
têm sido in ver sa men te pro por ci o na is ao con su mo.
Para pi o rar a si tu a ção, a cada novo ano, al gu mas usi -
nas ope ram com ma i or des van ta gem, por ca u sa da
re du ção do ní vel dos re ser va tó ri os, o que é mais uma
agra van te ao já de so la dor qua dro e tor na ine vi tá vel a
ocor rên cia de apa gões e ris co de ble ca u tes, como já
acon te ceu em al gu mas re giões.

Des ta ca mos al guns da dos que con fir mam a si tu a -
ção pre cá ria do se tor: des de 1994, os re ser va tó ri os de
al gu mas usi nas eli mi nam mais água do que a acu mu -
la da pe las chu vas. Há um dé fi cit no tó rio, ape sar de o
sis te ma ser pla ne ja do para que, em con di ções nor -
ma is, os re ser va tó ri os che guem pra ti ca men te che i os
ao fi nal do pe río do de chu vas.

Na Re gião Su des te, cu jos re ser va tó ri os são
mu i to im por tan tes para o equi lí brio do for ne ci men to
de ener gia ao País, até 1993, eles os ci la vam en tre
90% e 98% da ca pa ci da de. Em 2001, com o fim das
chu vas, es tão aba i xo de 34%. Isso acon te ceu por que, 
en tre 1991 e 2001, a taxa de cres ci men to do con su -
mo foi de 4,1% ao ano, mas a da ofer ta cres ceu 3,3%
ao ano, em mé dia, ge ran do uma de fa sa gem acu mu la -
da su pe ri or a 10% na dé ca da.

Esses nú me ros são re ve la do res e por si só
anun ci a ram não só essa cri se, mas ex pli ci ta ram os
equí vo cos de um mo de lo ener gé ti co con cen tra do nas 
hi dre lé tri cas e de nun ci a ram a fal ta de po lí ti cas es tra -
té gi cas que vi es sem su prir as ne ces si da des do se tor. 

Pelo qua dro que aí está, com ou sem ra ci o na -
men to, di fi cil men te con tor na re mos em um cur to ou
mé dio pra zo a es cas sez de ener gia, pois a si tu a ção é
crí ti ca, uma vez que a es ti a gem nos pró xi mos anos fa -
tal men te com pro me te rá ain da mais os re ser va tó ri os
das hi dre lé tri cas no nos so País. Além do mais, mes -
mo que as 49 usi nas ter me lé tri cas a gás pro je tas pelo 
Go ver no co me cem a ser cons tru í das, ha ve rá um lap -
so de tem po para se rem con clu í das, se não me en ga -
no algo em tor no de dois ou dois anos e meio para
cons tru ção de uma ter me lé tri ca. Vol to a di zer que a
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ter me lé tri ca tem que di men si o nar o pro ble ma do cus -
to e do trans por te do gás, dos equi pa men tos im por ta -
dos, da va ri a ção do dó lar e mais o pro ces so de mon -
ta gem, cons tru ção e ope ra ção. Nes se pe río do, como
su prir a fal ta de ener gia? Vi ve mos, in clu si ve, um pa -
ra do xo. Os re ser va tó ri os do nor te e do sul têm vo lu me 
ex ce den te, mas, em vir tu de da au sên cia de uma rede
in ter li ga da de trans mis são, não po de mos re di re ci o -
nar a ener gia des sas usi nas que es tão com sua ca pa -
ci da de oci o sa, en quan to as usi nas do su des te es tão
in ca pa ci ta das de ope rar ple na men te. Por isso, en fa ti -
zo a ne ces si da de de se in ves tir ma ci ça men te na
cons tru ção de re des de trans mis são para in ter li gar
os vá ri os sis te mas em ope ra ção. 

Aqui tam bém faço um pa rên te ses para lem brar
que há 15 ou 20 dias es ti ve nes ta tri bu na re la tan do
uma das úl ti mas re u niões do Con se lho Na ci o nal de
De ses ta ti za ção – CND, para au to ri zar Fur nas a vol tar
a in ves tir no sis te ma de ge ra ção e trans mis são de
ener gia. Nes sa re u nião, foi di vul ga da uma pe que na
in for ma ção mu i to im por tan te: há três anos Fur nas es -
ta va pro i bi da de in ves tir. Em fun ção da cri se, Fur nas
vol ta rá a in ves tir. Nes te ano, o Go ver no au to ri zou o in -
ves ti men to de mais de R$960 mi lhões, o que sig ni fi -
ca va, na que le dia da de ci são, al gu ma co i sa como um
ter ço do que o Go ver no ti nha de pre vi são or ça men tá -
ria para in ves tir no se tor elé tri co. Esse é ou tro con -
tra-sen so e mos tra que a pro i bi ção de in ves ti men to
das es ta ta is, es pe ran do a pri va ti za ção, foi ou tro gran -
de equí vo co pra ti ca do pelo Go ver no. Qu e ro, por tan to, 
en fa ti zar a ne ces si da de de se in ves tir ma ci ça men te
na cons tru ção de re des de trans mis são para in ter li gar 
os vá ri os sis te mas de ope ra ção.

Qu e ro res sal tar aqui a nos sa pre o cu pa ção com
os ru mos da pri va ti za ção do se tor, por que até o mo -
men to não sen ti mos qual quer be ne fí cio. Até di fe ren -
te men te de ou tras áre as, como te le co mu ni ca ções e
ou tros se to res. Pen sa va-se, Sr. Pre si den te, que com a 
re for ma do se tor elé tri co, es ta ri am ga ran ti dos: me lhor 
qua li da de dos ser vi ços, ex pan são do sis te ma, efi -
ciên cia e pre ços mais ba i xos. Mas isso de fi ni ti va men -
te não ocor reu. Ao con trá rio, o que te mos é um de sa -
bas te ci men to de ener gia, por cul pa e obra da fal ta de 
pla ne ja men to que le vou ao fra cas so do nos so tra di -
ci o nal mo de lo ener gé ti co.

O PPS não é con tra a pre sen ça do ca pi tal pri va -
do no se tor de pro du ção de ener gia. Aler ta mos, po -
rém, que a mo de la gem ado ta da pelo Go ver no se
mos trou ine fi ci en te e pre ci sa ser re pen sa da e mo der -
ni za da. Te mos aí o exem plo da Ca li fór nia, que te nho
ci ta do mu i tas ve zes des ta tri bu na, e pode ser um

exem plo a ser ana li sa do pelo Go ver no bra si le i ro. Não 
de fen de mos a si tu a ção do ”quan to pior, me lhor“, isso
não é a cara do PPS, não é o je i to do nos so Par ti do
agir e fa zer po lí ti ca. Qu e re mos que o Go ver no as su -
ma sua par ce la de res pon sa bi li da de na fal ta de uma
po lí ti ca pre ven ti va para o se tor e pas se a agir, é isso
o que que re mos. Nis so tam bém re si de a nos sa pre o -
cu pa ção quan to às con se qüên ci as do bru tal fra cas so
do se tor ener gé ti co, para evi tar mos que a dis cus são
em tor no des sa cri se des ni ve le o de ba te e es coe para 
o ma ni que ís mo na aná li se de tudo quan to foi re a li za -
do nos úl ti mos anos. 

Te mos até uma pre o cu pa ção no sen ti do de que
não fi que a idéia de que tudo o que foi fe i to se guiu um
ca mi nho equi vo ca do ou foi mal fe i to, o que não é ver -
da de. Isso vai em po bre cer o de ba te das gran des
ques tões do nos so País, da re for ma do Esta do bra si -
le i ro, vai em po bre cer o de ba te do fu tu ro que que re -
mos para a Na ção que que re mos de i xar para os nos -
sos fi lhos e ne tos, en fim, para as pró xi mas ge ra ções.
Pois, se des lo car mos o en fo que, agin do sem a res -
pon sa bi li da de de uma crí ti ca cons tru ti va, es ta re mos
se guin do por um ca mi nho in de se já vel, em de tri men to 
de so lu ções que po de ri am ser com par ti lha das não só 
pe los po lí ti cos, pe los par ti dos po lí ti cos, mas pela so -
ci e da de ci vil or ga ni za da e por to dos aque les in te res -
sa dos em re sol ver essa si tu a ção tão pe no sa para o
ci da dão e para a pro du ção na ci o nal. 

Sr. Pre si den te, te mos, tam bém, es pe ran ça de
que, no bojo des sa cri se, sur jam al ter na ti vas para a
di ver si fi ca ção da ma triz ener gé ti ca na ci o nal, pro te -
gen do-nos de en fren tar, no fu tu ro, no vas pri va ções,
no vos ra ci o na men tos, no vas ra ci o na li za ções, e as sim 
por di an te. Digo mais: essa cri se está ser vin do tam -
bém de su por te de mo bi li za ção, para que pos sa mos
mu dar nos sa cul tu ra no re la ci o na men to com a ener -
gia e com o meio am bi en te, com os re cur sos na tu ra is
re no vá ve is e com os não re no vá ve is, ten do pre sen te
a pos si bi li da de de nos cons ci en ti zar mos, de fi ni ti va -
men te, da ne ces si da de do uso ade qua do dos re cur -
sos hí dri cos, do uso ade qua do da ener gia, evi tan do o
des per dí cio, que é pró prio da vida do nos so País. Po -
de mos nos edu car para usar me lhor a ener gia, con tri -
bu in do, as sim, para pre ser var re cur sos abun dan tes
em nos so ter ri tó rio em com pa ra ção com ou tros pa í -
ses – como a água, por exem plo –, que, mu i tas ve zes, 
são pes si ma men te uti li za dos. 

Te nho es pe ran ça na di ver si fi ca ção da ma triz
ener gé ti ca e, mes mo vi ven do uma cri se como essa,
que tem ca u sa do cons tran gi men tos à po pu la ção, te -
nho es pe ran ça de que uma mo bi li za ção na ci o nal nos
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em pur re em uma di re ção ci vi li za tó ria, de re la ci o na -
men to ade qua do com os re cur sos na tu ra is, com o
meio am bi en te, com a ener gia, com a água tra ta da, e
as sim por di an te. 

O mo men to sus ci ta ain da a dis cus são do pa pel
das agên ci as re gu la do ras, es pe ci al men te o da Ane el.
A cada des do bra men to da cri se de abas te ci men to de
ener gia fica evi den te que ela po de ria ter sido mi no ra -
da ou evi ta da se a Ane el ti ves se cum pri do à ris ca o
pa pel que lhe foi de le ga do pelo Con gres so Na ci o nal,
que é o de ze lar pelo in te res se do ci da dão. Qu an do
ouço o Pre si den te da agên cia fa lan do, pa re ce-me
que es tou ou vin do al guém do Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia. E esse não é o seu pa pel. Se as sim fos se,
não pre ci sa ría mos da agên cia, era só man ter o Mi nis -
té rio.

Isso nos leva à con clu são de que é pre ci so au -
men tar o con tro le so ci al so bre as agên ci as – e aqui
eu não me re fi ro ape nas à Ane el, mas a to das as ou -
tras agên ci as re gu la do ras. É com esse es pí ri to que
es tou es tu dan do e apre sen ta rei a esta Casa, nos pró -
xi mos dias, um pro je to que aper fe i çoa o pa pel das
agên ci as re gu la do ras, que nós, do PPS, con si de ra -
mos um avan ço para o País. Qu e re mos dis cu tir um
me ca nis mo de con tro le so ci al do fun ci o na men to das
agên ci as.

Por úl ti mo, Sr Pre si den te, que ro re gis trar que,
na pró xi ma ter ça-fe i ra, na par te da ma nhã, te re mos
uma au diên cia pú bli ca com a pre sen ça do Mi nis tro
Pe dro Pa ren te, do Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Se -
na dor José Jor ge, do Pre si den te da Ane el, do Ope ra -
dor Na ci o nal do Sis te ma e de al guns re pre sen tan tes
da aca de mia, pes so as que dis cu tem a si tu a ção do
se tor elé tri co e po dem dar con tri bu i ções im por tan tes.
Enten do que esse será um mo men to im por tan te, que
se so ma rá a di ver sas ou tras ati tu des que este Par la -
men to tem to ma do, en tre elas a que as Ban ca das do
PPS e do PDT to ma ram na Câ ma ra dos De pu ta dos e
a que a Ban ca da do PPS to mou nes ta Casa, esta se -
ma na, de cons ti tu ir uma co mis são es pe ci al para ava -
li ar a si tu a ção des se se tor – não para cri ti car os er ros
so men te, mas apre sen tar pro pos tas, a fim de que o
País não pas se por esse cons tran gi men to nos pró xi -
mos anos.

Era isso o que ti nha a di zer. Agra de ço a aten ção
dos Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te do dis cur so do Sr.Pa u lo Har -
tung, o Sr.Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos dias o Con -
gres so Na ci o nal tem se ocu pa do com ab so lu ta pri o ri -
da de da ques tão a res pe i to da qual aca ba de fa lar o
Se na dor Pa u lo Har tung. Em ver da de, só nos da mos
con ta da exis tên cia da ener gia elé tri ca, esse bem tão
im por tan te, tão es sen ci al à vida dos po vos, quan to
ela nos fal ta. Assim ocor re tam bém com a água e com 
ou tros be ne fí ci os que tan to ser vem à hu ma ni da de.

Pen so que não é mais o mo men to de cul par mos 
essa ou aque la au to ri da de. Esta mos di an te de um
fato con cre to para o qual a nos sa ima gi na ção cri a do -
ra pre ci sa en ca mi nhar uma so lu ção.

Sr. Pre si den te, o pró prio Che fe da Na ção se dis -
se sur pre en di do com o gra vís si mo pro ble ma da es -
cas sez de ener gia. Esse sen ti men to de sur pre sa, se -
gun do os jor na is, igual men te atin giu o Pre si den te dos 
Esta dos Uni dos, Ge or ge Bush, o qual, até en tão pou -
co afe i to ao pro ble ma am bi en tal, está mu dan do ra pi -
da men te o seu dis cur so para atu ar for te men te na
pes qui sa e no apro ve i ta men to das al ter na ti vas ener -
gé ti cas.

Enfim, só se fala em ener gi as al ter na ti vas, e a
po pu la ção faz fi las no co mér cio para a aqui si ção de
lam piões, lan ter nas e ve las, pre pa ran do-se para si -
tu a ções que pos sam ser de ex tre ma di fi cul da de.

Pa re ce, Sr. Pre si den te, que o úni co não sur pre en -
di do foi o Se na do Fe de ral, pois aqui tra mi tam, em bo ra 
a pas sos len tos, im por tan tes pro je tos que pro pug -
nam va li o sos es tí mu los para o apro ve i ta men to das
ener gi as al ter na ti vas, es pe ci al men te a so lar e a eó li -
ca, nes tas ter ras tro pi ca is ba nha das de sol e com per -
ma nen tes e for tes ven tos em todo o li to ral.

Em 1996, ain da, apre sen tei o Pro je to de Lei do
Se na do nº 27, cri an do o Pier – Pro gra ma de Incen ti vo
à Ener gia Re no vá vel –, com o pro pó si to de es ti mu lar
a pro du ção de ener gia ter mos so lar, fo to vol ta i ca e eó -
li ca. Para tan to, meu pro je to re ser va ao pro gra ma re -
cur sos ori un dos do Orça men to, da Re ser va Glo bal de 
Ga ran tia e tam bém da ven da de em pre sas de ener gia 
elé tri ca. Encon tra-se a pro po si ção na Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra des ta Casa, aguar dan do o
pa re cer do seu Re la tor, Se na dor José Edu ar do Du tra.

Em 1999, o emi nen te Se na dor José Jor ge for -
ma li zou o PLS nº 573, bus can do, en tre ou tras pro vi -
dên ci as, es ten der a to dos os apro ve i ta men tos ener -
gé ti cos de pe que na po tên cia os be ne fí ci os que são
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atu al men te con ce di dos às pe que nas cen tra is hi dre lé -
tri cas.

O Su pe rin ten den te de Estu dos de Infor ma ções
Hi dro ló gi cas, opi nan do no pro ces sa do so bre am bos
os pro je tos – o meu e o do Se na dor José Jor ge –, es -
cla re ceu que os ob je ti vos de am bas as pro po si ções
es ta ri am exa u ri dos. ”Exa u ri dos“, dis se ele. Por que,
se gun do ex pli cou, fora apro va do, em 1997, um pro je -
to que se trans for ma ra na Lei nº 9.478, que dis põe so -
bre a po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal e cria o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca. Den tre os prin cí pi os
a se rem ob ser va dos pelo Con se lho está o de ”uti li zar
fon tes al ter na ti vas de ener gia“. 

Em 1998, tam bém apro va do o pro je to que se
trans for ma ra na Lei nº 9.648, que tra ta da re es tru tu ra -
ção do se tor elé tri co e es ta be le ce in cen ti vos para a
im plan ta ção de Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas –
PCHs e usi nas que uti li zem fon tes al ter na ti vas de
ener gia.

Além dis so, en fa ti zou o do cu men to em re fe rên -
cia, a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – Ane el
es ta be le ceu, nos con tra tos de con ces são com as
con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ener gia, a obri -
ga to ri e da de de in ves tir 1% de sua re ce i ta anu al em
pro gra mas de efi ciên cia ener gé ti ca e P&D (Pes qui sa
& De sen vol vi men to) no se tor elé tri co (in clu in do pes -
qui sa so bre fon tes al ter na ti vas de ener gia). Dis se o
Su pe rin ten den te que, para o ano 2000, o va lor to tal
es ti ma do era de R$ 30 mi lhões, sen do 3% para o de -
sen vol vi men to do uso de fon tes al ter na ti vas.

A Ane el acres cen tou que já cri ou me ca nis mos
fa ci li ta do res, para a ou tor ga de au to ri za ção de em -
pre en di men tos que uti li zem fon tes al ter na ti vas de
ener gia.

E ain da: bus can do for ta le cer o es tí mu lo aos in -
ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi men to e em
efi ciên cia ener gé ti ca, por par te das em pre sas do se -
tor, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nhou ao Con gres so Na -
ci o nal o Pro je to de Lei nº 2.793, de 2000, já vi gen te
como nor ma ju rí di ca.

Por fim, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nhou ao Con -
gres so Na ci o nal o Pro je to de Lei nº 2.905, de 2000,
que ain da tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos. Esse
pro je to re for ça o es tí mu lo à ge ra ção de ener gia elé tri -
ca a par tir de fon tes al ter na ti vas e in cen ti va o uso de
fon tes al ter na ti vas em sis te mas elé tri cos iso la dos, em 
subs ti tu i ção à ge ra ção ter me lé tri ca que uti li ze de ri va -
dos de pe tró leo.

O Su pe rin ten den te da Ane el con clu iu ”que a re -
gu la men ta ção atu al do se tor ener gé ti co na ci o nal,
seja por lei ou re gu la men tos da pró pria Ane el, pre vê

me ca nis mos para in cen ti var a uti li za ção de fon tes al -
ter na ti vas de ener gia, já, in clu si ve, com re sul ta dos
prá ti cos“.

As pa la vras da Ane el são bo ni tas, ele gan tes,
tec ni cis tas, mas fal tou di zer que as tan tas leis e por ta -
ri as não re vol ve ram co i sís si ma al gu ma. O que pre ten -
de mos não é um pa li a ti vo, o faz-de-con ta da ener gia
al ter na ti va, mas uma atu a ção de fi ni ti va, são pro vi -
dên ci as ma ci ças, sé ri as, que, aca so es ti ves sem em
prá ti ca, iri am evi tar o co lap so das nos sas ge ra do ras
clás si cas.

Acre di to que a Ane el, em vez de de cre tar a inu ti -
li da de dos nos sos pro je tos, de via aqui com pa re cer
com emen das e su ges tões que aten des sem efe ti va -
men te aos nos sos ob je ti vos.

Foi ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, que che gás se -
mos às vés pe ras de um de sas tre, tan to no Bra sil
como nos Esta dos Uni dos e em ou tras Na ções es pa -
lha das pelo mun do, para que emer gis se o de ba te so -
bre o ne ces sá rio apro ve i ta men to das ener gi as al ter -
na ti vas.

A re vis ta Veja, nas suas pá gi nas ama re las de 9
de maio cor ren te, di vul gou uma opor tu na en tre vis ta
com o ame ri ca no Les ter Brown, que se tor nou fa mo so 
com a fun da ção do Insti tu to Worl dwatch, uma das
mais res pe i tá ve is or ga ni za ções in ter na ci o na is de di -
ca das à pes qui sa do ecos sis te ma.

Nes sa en tre vis ta, en tre mu i tas ou tras ob ser va -
ções in te res san tes, in for ma o ci en tis ta que, nos Esta -
dos Uni dos, o De par ta men to de Ener gia está fa zen do 
um in ven tá rio de re cur sos eó li cos e con clu iu que três
Esta dos ame ri ca nos (Da ko ta do Nor te, Kan sas e Te -
xas), lo ca li za dos em gran des pla ní ci es, po dem ge rar
ener gia elé tri ca su fi ci en te para man ter todo o país. É
um po ten ci al a ser ex plo ra do com pa rá vel ao ge ra do
hoje pe las ter me lé tri cas.

Isso sig ni fi ca que a ener gia al ter na ti va está
sen do bus ca da como so lu ção para as ne ces si da des
atu a is.

Além da ener gia, es ses re cur sos eó li cos tam -
bém po de rão ser uti li za dos para pro du zir hi dro gê nio
por meio de uma re a ção ele tro quí mi ca.

Diz Les ter Brown:

O hi dro gê nio é um dos com bus tí ve is
do fu tu ro. As gran des em pre sas au to mo bi -
lís ti cas já es tão tra ba lhan do nos mo to res à
base de cé lu la de com bus tí vel. Wil li am Ford, 
pre si den te da Ford, já dis se que es pe ra pre -
sen ci ar a mor te dos mo to res de com bus tão
in ter na. Se seu bi sa vô ou vis se isso, pro va -
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vel men te le van ta ria do tú mu lo. Mas essa é
a nova re a li da de. No fu tu ro, o ven to não
será usa do ape nas para ge rar ener gia elé tri -
ca, mas na pro du ção de com bus tí vel ne ces -
sá rio para mo ver os au to mó ve is. É um mun -
do di fe ren te da que le em que vi ve mos hoje,
mas esse mun do está mu i to per to de se tor -
nar real.

Infor ma o en tre vis ta do que a Di na mar ca ba niu a
cons tru ção de usi nas ter me lé tri cas e ago ra está con -
cen tran do es for ços no de sen vol vi men to da ener gia
eó li ca. 

O fun da dor do Insti tu to Worl dwatch opi na que o
Bra sil não tem fe i to mu i to em re la ção à ener gia lim pa
e à ener gia so lar. Está mu i to de fa sa do, fren te a ou tros
pa í ses, em re la ção a essa ma té ria. E acres cen tou:

Uma das van ta gens de pa í ses como o
Bra sil é po der to mar ata lhos para o fu tu ro.
Se sa bem que em pou co tem po não usa re -
mos com bus tí ve is fós se is em gran de es ca -
la, po dem co me çar a pro cu rar por fon tes al -
ter na ti vas de ener gia. O Bra sil não pre ci sa
fa zer in ves ti men tos em usi nas elé tri cas que
fun ci o nam à base de car vão ou pe tró leo. Ele 
pode pe gar um ata lho ago ra e apos tar na
ener gia eó li ca.

Sr. Pre si den te, já são sem con ta as ve zes em
que subo a esta tri bu na para ple i te ar não so men te a
apro va ção do meu PLS nº 27, de 1996 – aber to às
emen das que o apri mo rem –, mas igual men te para
re i te rar os ape los di ri gi dos às nos sas au to ri da des
para que aten tem para os pri vi lé gi os que nos fo ram
con ce di dos pela Mãe Na tu re za e que têm sido por
nós ne gli gen ci a dos. Te mos sol e for tes ven tos em
todo o ano, além de ou tros ele men tos ge ra do res de
ener gia. De vía mos já ter al can ça do as con di ções
para a pro du ção de ele tri ci da de por con ver são vol ta i -
ca. A ener gia so lar e a ener gia eó li ca cons ti tu em as
mo da li da des ener gé ti cas re no vá ve is e não po lu en tes
que me re cem ser es ti mu la das.

Se os ve lhos ape los e as su ges tões par la men ta -
res não têm me re ci do a aten ção das au to ri da des, Sr.
Pre si den te, é bem pro vá vel que o de sas tre a ser pro -
vo ca do pela exa us tão de nos sos re cur sos ener gé ti -
cos des ta vez des per te os res pon sá ve is para o ób vio
ca mi nho das ener gi as al ter na ti vas, uma tri lha até aqui 
me nos ca ba da pe los que não en xer gam na pró pria
na tu re za as so lu ções para os pro ble mas cri a dos pelo
pró prio ho mem.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te do dis cur so do Sr.Edi son Lo -
bão, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Pa u lo Har tung 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se cre tá -
ria em exer cí cio, Se na do ra He lo i sa He le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 255, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção con jun ta do
Pro je to de Lei do Se na do nº 622/99 e do Pro je to de
Lei do Se na do nº 628/99, por ver sa rem so bre a mes -
ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2001. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in -
clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in -
ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo i sa He -
le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to na par te fi nal do in ci so I do
art. 256 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so -
li ci to a re ti ra da de fi ni ti va da Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 23, de 2000, da qual sou o pri me i ro
subs cri tor.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2001. – Se na -
dor Pa u lo Har tung, PPS/ES.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor -
tu na men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so II, al í -
nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He lo í sa He le na

É lido o se guin te:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89,DE 2001

Alte ra a Lei nº9.787, de 10 de fe ve re -
i ro de 1999, que es ta be le ce o me di ca -
men to ge né ri co e dis põe so bre a uti li za -
ção de no mes ge né ri cos em pro du tos
far ma cêu ti cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art.2º da Lei nº9.787, de 10 de fe ve re i ro 

de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te:

”Art.2º ...................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Em qual quer caso,

para o re gis tro de me di ca men to si mi lar são
exi gi dos os mes mos cri té ri os e con di ções
exi gi dos para o re gis tro de me di ca men tos
ge né ri cos.”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A in tro du ção dos me di ca men tos ge né ri cos no
mer ca do – a par do ine gá vel be ne fí cio re pre sen ta do
pelo au men to da aces so a es ses bens por uma sig ni -
fi ca ti va par ce la da po pu la ção – o al te rou pro fun da -
men te.

Ape sar dos es for ços de co mu ni ca ção do Mi nis -
té rio da Sa ú de, as di fi cul da des da po pu la ção e dos te -
ra pe u tas para en ten der e ace i tar os no vos con ce i tos
pro pi ci ou a ocor rên cia de uma sé rie de pro ble mas e
cri ou pre o cu pa ções en tre os usuá ri os de me di ca -
men tos.

Entre es ses pro ble mas cha ma a aten ção o de -
ba te so bre a bi o dis po ni bi li da de e con ver si bi li da de
dos vá ri os pro du tos si mi la res e ge né ri cos da eri tro po -
e ti na e da ci clos po ri na que se ins ta u rou en tre mé di -
cos, pa ci en tes e au to ri da des sa ni tá ri as de al guns es -
ta dos, que teve re fle xos nos pro ces sos de li ci ta ção
para com pra des tes me di ca men tos pe las se cre ta ri as
de Sa ú de e le vou à per ple xi da de e à pre o cu pa ção os
pa ci en tes re na is crô ni cos e trans plan ta dos.

Nos pon tos de ven da, bal co nis tas de far má cia
ines cru pu lo sos e de sin for ma dos – apro ve i tan do-se
da si tu a ção – pas sa ram a in du zir o con su mi dor a
com prar si mi la res como se fos sem ge né ri cos, o que
com pli cou mais a si tu a ção e le vou a que mé di cos e
den tis tas pas sas sem a ori en tar seus pa ci en tes a não
ace i ta rem a tro ca do me di ca men to re ce i ta do.

Inde pen den te men te das pro vi dên ci as já ado ta -
das pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
para dar so lu ção a es ses pro ble mas, cre mos que é
uma ques tão de ló gi ca e jus ti ça que me di ca men tos si -

mi la res te nham de cum prir os mes mos cri té ri os e re -
qui si tos exi gi dos para o re gis tro de me di ca men tos ge -
né ri cos e pas sar pe los mes mos tes tes. Essa sim ples
me di da te ria pre ve ni do os pro ble mas ocor ri dos no
pas sa do e di mi nu i ria as res tri ções de te ra pe u tas à
nova po lí ti ca e as pre o cu pa ções dos con su mi do res.

Por essa ra zão, sub me to a con si de ra ção dos
no bres co le gas a pre sen te pro po si ção.

Sala das ses sões, 18 de maio de 2001. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.787,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999.

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi -
lân cia sa ni tá ria, es ta be le ce o me di ca -
men to ge né ri co, dis põe so bre a uti li za -
ção de no mes ge né ri cos em pro du tos
far ma cêu ti cos e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 2º O ór gão fe de ral res pon sá vel pela vi gi lân -

cia sa ni tá ria re gu la men ta rá, em até no ven ta dias:
I – os cri té ri os e con di ções para o re gis tro e o

con tro le de qua li da de dos me di ca men tos ge né ri cos;
II – os cri té ri os para as pro vas de bi o dis po ni bi li -

da de de pro du tos far ma cêu ti cos em ge ral;
III – os cri té ri os para a afe ri ção da equi va lên cia

te ra pêu ti ca, me di an te as pro vas de bi o e qui va lên cia
de me di ca men tos ge né ri cos, para a ca rac te ri za ção
de sua in ter cam bi a li da de;

IV – os cri té ri os para a dis pen sa ção de me di ca -
men tos ge né ri cos nos ser vi ços far ma cêu ti cos go ver -
na men ta is e pri va dos, res pe i ta da a de ci são ex pres sa
de não in ter cam bi a li da de do pro fis si o nal pres cri tor.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so. 

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Wil son 
e Ade mir Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa para
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se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.  203 do 
Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta se ma na
de 12 a 19 de maio é de di ca da a ho me na ge ar os pro -
fis si o na is de en fer ma gem no Bra sil.

Não po de ria eu de i xar pas sar tal even to sem su -
bir a esta tri bu na para sa u dar os ab ne ga dos se gui do -
res de Anna Nery.

Se rei bre ve, pois cre io se rem mais im por tan tes
a sin ce ri da de e a pro fun di da de do sen ti men to de gra -
ti dão por tudo que fa zem os en fer me i ros e as en fer -
me i ras em fa vor de nos sos con ci da dãos, do que lon -
gos dis cur sos la u da tó ri os, re che a dos de elo gi os e va -
zi os de con te ú do.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, sen do
uma pro fis são que exi ge alto sen ti do de éti ca pes so al
e de res pe i to pela vida hu ma na, a en fer ma gem be i ra
a vo ca ção sa cer do tal, como cor ri que i ra men te dito por 
to dos os que se re fe rem às ati vi da des mé di cas e pa -
ra mé di cas. Pi e guis mos la cri mo sos à par te, o en fer -
me i ro e a en fer me i ra ne ces si tam es tar im bu í dos de
pro fun do sen ti men to de res pe i to ao ser hu ma no para
po de rem de sem pe nhar suas fun ções as sis ten ci a is.

Não é fá cil li dar com a mi sé ria hu ma na, so bre tu -
do com a mi sé ria fí si ca ou men tal. Tra tar de pes so as
de bi li ta das ou ne ces si tan do de cu i da dos es pe ci a is
exi ge vo ca ção, não ape nas von ta de.

Mas o en fer me i ro e a en fer me i ra não cu i dam
ape nas dos do en tes e de suas do en ças. Cabe-lhes
tam bém aju dar a pre ve ni-las. Cabe-lhes, tam bém, au -
xi li ar os pa ci en tes nos tra ba lhos de re cu pe ra ção da
sa ú de, de sua ca pa ci da de fí si ca ou men tal para re in -
ser ção na vida fa mi li ar e so ci al. Cabe-lhes, em seu
tra ba lho nas clí ni cas, hos pi ta is ou na as sis tên cia do -
mi ci li ar, ser o elo en tre o pa ci en te ado e ci do e o mun do 
da sa ú de e do bem-es tar.

A pro fis são de en fer me i ro, an ti ga qua se como a
hu ma ni da de, tem sua for ma li za ção, no Bra sil, a par tir
da cri a ção da Esco la de Enfer ma gem Anna Nery, na
dé ca da de 20. Con tu do, a evo lu ção da for ma ção e do
exer cí cio pro fis si o nal dos en fer me i ros no País di ri -
giu-se so bre tu do para o am bi en te hos pi ta lar, en fo -
can do es sen ci al men te a as sis tên cia aos do en tes in -
ter na dos.

Sem de mé ri to para o cor po de en fer ma gem de
nos sos hos pi ta is, sem o qual não ha ve ria cura pos sí -
vel para nos sos do en tes, o Bra sil, fru to de sua evo lu -
ção so ci al, abriu, e con ti nua abrin do, no vos e re le van -
tes cam pos para a atu a ção de en fer me i ros e en fer -
me i ras com boa qua li fi ca ção.

A sa ú de pú bli ca nes te nos so vas tís si mo e po pu -
lo so ter ri tó rio é um cam po que exi ge, de modo ine quí -
vo co, a pre sen ça de en fer me i ros nas ações de pre -

ven ção e con tro le de do en ças. Os já fa mo sos agen -
tes de sa ú de ne ces si tam de ori en ta ção e su per vi são
mé di ca e de en fer ma gem. As equi pes que vêm sen do 
mon ta das no País afo ra in clu em es pa ço para en fer -
me i ros de alta qua li fi ca ção.

Para isso, é pre ci so que as es co las de en fer ma -
gem en fo quem com ri gor a for ma ção de pro fis si o na is
para atu a ção na área de sa ú de pú bli ca.

A as sis tên cia do mi ci li ar é ou tra fa i xa que vem se 
alar gan do com o au men to po pu la ci o nal no País, com
o en ve lhe ci men to de nos sa po pu la ção e com a im -
pos si bi li da de da ma nu ten ção do mo de lo de hos pi ta li -
za ção que ain da hoje vi go ra no Bra sil. Exem plo dis so
é a re cen te lei que visa re du zir aos ca sos in sa ná ve is a 
in ter na ção de do en tes men ta is. Visa-se pre ser var no
seio das fa mí li as aque les que po dem man ter um mí ni -
mo de con ví vio so ci al.

Assim tam bém, a dis po ni bi li za ção de pro fis si o -
na is cor re ta men te ha bi li ta dos para pres tar as sis tên -
cia do mi ci li ar a pa ci en tes de do en ças crô ni cas, por
exem plo, mas que não ne ces si tam in ter na ção, é uma
de man da mais do que in gen te da so ci e da de bra si le i -
ra mo der na.

Des se modo, para além dos me re ci dos elo gi os
que to dos os pro fis si o na is de en fer ma gem me re cem,
é im pe ri o so man ter uma vi são crí ti ca de seus pro gra -
mas de for ma ção aca dê mi ca, de atu a li za ção pro fis -
si o nal e de es tá gi os de ha bi li ta ção. Só as sim, te re mos 
qua dros ap tos a aten de rem às de man das so ci a is
cada vez mais di ver si fi ca das de nos sos con ci da dãos.

Ne ces si ta mos de en fer me i ros para atu a rem em
cen tros de in ter na ção, mas tam bém para atu a rem em 
pos tos de sa ú de, ser vi ços de aten di men to do mi ci li ar,
com ba te e pre ven ção de en de mi as e epi de mi as, en -
fim, em todo um vas tís si mo e no bi lís si mo uni ver so de
ações que dig ni fi cam os pro fis si o na is de en fer ma gem 
e aju dam os bra si le i ros a gal ga rem no vos pa ta ma res
de sa ú de in di vi du al e co le ti va.

Ao con clu ir, fi cam meus mais efu si vos cum pri -
men tos a to dos os en fer me i ros e en fer me i ras des te
País, bem como meu en co ra ja men to aos que, en tran -
do ago ra nas es co las de for ma ção, de se jam ser, tam -
bém eles, após to los da sa ú de nes te Bra sil tão che io
de ca rên ci as nes sa área.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so con ti nua ten tan do con -
ven cer a Na ção de que não tem ne nhu ma cul pa na
cri se ener gé ti ca e no imi nen te ra ci o na men to que atin -
gi rá to dos os bra si le i ros. 

O pre si den te da Re pú bli ca pode re ci tar o cre do
da for ma que qui ser, mas, se, com efe i to, não lhe
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cabe cul pa ex clu si va na cri se ener gé ti ca, lhe cai bem
o pe ca do da im pre vi dên cia e da pre po tên cia.

O se tor ener gé ti co paga, e ago ra se apa ga, pela 
fal ta de ener gia cí vi ca do seu go ver no que ado tou
uma pos tu ra ser vil ante as exi gên ci as do FMI, mu i to
pou co vol ta da ao in te res se na ci o nal, em ge ral; e do
se tor, em par ti cu lar.

A fal ta de ener gia não é cul pa ape nas de São
Pe dro, que con de na a seca os re ser va tó ri os do Su -
des te, do Cen tro-Oes te e do Nor des te, como as au to -
ri da des do go ver no in sis tem. 

Des de os tem pos em que ocu pa va a pas ta de
Mi nas e Ener gia o mi nis tro Au re li a no Cha ves, não se
in ves te um cen ta vo se quer no sis te ma de trans mis -
são. E se a cri se já se de se nha va quan do Sua Exce -
lên cia, o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, as -
su miu o go ver no pela pri me i ra vez, há mais de seis
anos, ele pre fe riu a omis são e a cren ça no ideá rio da
pri va ti za ção, quan do po de ria ca na li zar suas me lho -
res re ser vas de ener gia para a dis cus são e en fren ta -
men to de um pro vá vel de sa bas te ci men to. Fez a op -
ção de obe de cer ao re ce i tuá rio do FMI, como se agin -
do as sim, re sol ves se a cri se como em um pas se de
má gi ca.

He si ta ção e fal ta de co ra gem po lí ti ca como se
viu por exem plo com o Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter me -
lé tri cas (PPT), lan ça do no fi nal de 1999, e que pre via
a ope ra ção co mer ci al de 55 no vas usi nas tér mi cas
até o fim de 2003, para ge rar 22.756 me ga watts cor -
res pon den tes a qua se 30% da atu al ca pa ci da de ins -
ta la da no País. Toda a ex pec ta ti va ofi ci al está com pro -
me ti da e des men ti da pela pa ra li sa ção das obras, na
fal ta de de ci são po lí ti ca so bre a ques tão do pre ço do
gás na tu ral bo li vi a no, ad qui ri do ao sa bor das flu tu a -
ções cam bi a is.

O mi nis tro José Jor ge, que con ta, aliás, com
toda nos sa sim pa tia e en co ra ja men to, dada a sua in -
te gri da de e ine gá vel com pe tên cia, tan to téc ni ca como 
po lí ti ca, não pôde evi tar a cons ta ta ção da fal ta de
pla ne ja men to e do com por ta men to he si tan te do go -
ver no.

Uma pu bli ca ção in sus pe i ta como a re vis ta ”Con -
jun tu ra Eco nô mi ca“, da FGV, em edi ção re cen te, in -
for ma que o con su mo de ener gia no País cres ceu,
nos úl ti mos 10 anos, 4% e a ca pa ci da de ins ta la da nas 
usi nas, ape nas 3%, pro vo can do um des com pas so de
cer ca de oito mil me ga watts.

E o mais cu ri o so é que o ex tra or di ná rio au men to 
da de man da por ener gia, como se sabe, deu-se em
fun ção do pró prio Pla no Real, cu jos efe i tos no aque ci -
men to da eco no mia e na ex pan são do aces so po pu lar 
a ele tro do més ti cos em sua fase ini ci al tem sido um re -
frão obri ga tó rio e prin ci pal peça pro pa gan dís ti ca da
re tó ri ca ofi ci al.

Não de i xa de ser irô ni co que o Pla no Real – úni -
co gran de êxi to do atu al go ver no –, jus ta men te onde

seus efe i tos são mais po pu la res, ou seja, no aces so a 
bens e ser vi ços – es te ja ago ra as so ci a do à pés si ma
per for man ce fe de ral na área ener gé ti ca, não di men si -
o na da para in cor po rar o novo con tin gen te de con su -
mi do res.

To dos os an tí do tos que o go ver no anun ci ou no
iní cio de abril, bem ao seu es ti lo, tri un fa lis ta, como
an te pa ros à cri se, fra cas sa ram. Das 33 me di das
anun ci a das como for ma de evi tar o ra ci o na men to –
25 para au men to de ofer ta de ener gia e oito para re -
du ção de con su mo – ape nas três, to das tra tan do da
ra ci o na li za ção do con su mo, fo ram im ple men ta das. 

Res tou o ra ci o na men to, ou seja a trans fe rên cia
para o con su mi dor da au sên cia de pla ne ja men to do
po der pú bli co.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, pou cos
dias de po is de o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so anun ci ar que pre ten de con du zir o país a um
cres ci men to de 4%, o mi nis tro José Jor ge, do ta do de
no tá vel ho nes ti da de po lí ti ca, anun ci ou que as 33
me di das anun ci a das e não ado ta das, de nada adi an -
ta ri am mes mo que im ple men ta das, por que não hou -
ve re cu pe ra ção dos re ser va tó ri os das re giões Su des -
te, Cen tro-Oes te e Nor des te, to dos com 31 a 33% de
suas ca pa ci da des, quan do de ve ri am es tar com 49%.

Como, en tão, em pre en der esse cres ci men to
anun ci a do pelo pre si den te da Re pú bli ca? Qual é a
má gi ca que o Pa lá cio do Pla nal to pos sui para re sol ver 
esse pro ble ma? 

Ape nas no se tor da eco no mia in for mal – equi va -
len te a 25% do PIB – a pers pec ti va de um ra ci o na -
men to mé dio de 20% re pre sen ta uma re tra ção de
0,33%. 

A Fiesp tem re i te ra do a gra vi da de da si tu a ção.
Uma re du ção de 20% do con su mo na in dús tria pa u -
lis ta terá im pac to sé rio na pro du ção e re sul ta rá, in fa li -
vel men te, em de sem pre go e drás ti ca re du ção da ati -
vi da de eco nô mi ca.

O pre si den te usa de todo o seu po der de per su a -
são para ten tar con ven cer a opi nião pú bli ca de que a
cul pa pela cri se ener gé ti ca não é dele. Mas, o Insti tu to 
Bra si le i ro de De fe sa do Con su mi dor di vul gou re cen -
te men te um es tu do se gun do o qual a que da de in ves -
ti men tos no se tor elé tri co vem se ace le ran do a cada
ano. Na dé ca da de 80, a mé dia anu al dos in ves ti men -
tos su pe rou US$10 bi lhões. Na dé ca da se guin te a
mé dia foi de US$6 bi lhões. No ano pas sa do, quan do a 
eco no mia cres ceu 4,46%, fo ram in ves ti dos ape nas
US$1,5 bi lhão. 

De quem é a cul pa da im pre vi dên cia?
Sr. Pre si den te, te nho no ta do o des con for to dos

se na do res Álva ro e Osmar Dias e Ro ber to Re quião
com re la ção à pri va ti za ção da Co pel. Têm ra zão
meus co le gas do Pa ra ná em suas pre o cu pa ções.
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Em Per nam bu co, a pri va ti za ção da Cel pe, teve
como efe i to ime di a to, a sus pen são da li be ra ção de re -
cur sos alo ca dos no pro gra ma Luz no Cam po, para o
fi nan ci a men to da ex pan são da ele tri fi ca ção ru ral no
Esta do. 

De po is que a em pre sa Gu a ra ni a na, con tro la da
pelo gru po es pa nhol Ibe ro la, as su miu a Cel pe, o pro -
gra ma cujo alvo prin ci pal era jus ta men te o Esta do de
Per nam bu co, sim ples men te fi cou es tag na do. 

Nes se sen ti do, ain da na ges tão do mi nis tro Ro -
dolp ho Tou ri nho, en ca mi nhei re que ri men to so li ci tan -
do in for ma ções do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia so -
bre a apli ca ção dos re cur sos des ti na dos à ele tri fi ca -
ção ru ral em Per nam bu co. 

Espe ro que o mi nis tro José Jor ge ago ra se in te i -
re so bre o as sun to, que ele sabe como nin guém é vi -
tal para o Esta do. Tam bém pro pus que a Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral so li ci tas -
se jun to ao Tri bu nal de Con tas da União, au di to ria de
na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al no con tra to 
ce le bra do en tre a Ele tro brás e a Cel pe. 

Não po de ria ser di fe ren te. Di an te da cri se ener -
gé ti ca imi nen te, é a re gião Nor des te a mais afe ta da. 

Nós que, a des pe i to da pro pa gan da ofi ci al, ain -
da con vi ve mos com re giões que des co nhe cem o be -
ne fí cio da ener gia elé tri ca, ain da es ta mos no co ra ção
da cri se ener gé ti ca, jus ta men te por cul pa de um fe nô -
me no tão an ti go quan to a ins ti tu i ção da Re pú bli ca no
Bra sil, a seca. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos di an te de 
mais um pa ra do xo da po lí ti ca do atu al Go ver no.
Encon tram-se, no Con gres so, para aná li se dos par -
la men ta res, os nove ve tos pre si den ci a is ao Pla no
Na ci o nal de Edu ca ção – PNE – Lei nº 10.172/01. O
Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou o pla no há pou co
tem po, mas re ti rou dele a efi cá cia de com ba te ao
anal fa be tis mo e de me lho ria dos pa drões de en si no
bra si le i ro.

O Pla no po de ria ser o gran de mar co de nos sa
edu ca ção. Des fi gu ra do pe los ve tos do Exe cu ti vo, ele
frus tra os di ver sos seg men tos so ci a is que lu tam por
um pla no edu ca ci o nal efe ti vo e por uma es co la pú bli -
ca de mo crá ti ca e de boa qua li da de para to dos.

A so ci e da de, por meio de pro fis si o na is da edu -
ca ção, es tu dan tes, pes qui sa do res, ci en tis tas e pais
de alu nos apre sen tou a sua pro pos ta de PNE. Ela foi
ela bo ra da por mi lha res de pes so as de todo o País,
cuja sín te se foi pro du zi da em dois con gres sos na ci o -
na is de edu ca ção, re a li za dos em Belo Ho ri zon te. A
Câ ma ra dos De pu ta dos deu à re fe ri da pro pos ta a for -
ma do Pro je to de Lei nº 4.155/98.

Ali nha ram-se, na que le tex to, me di das para
equa ci o nar a gra ve ques tão edu ca ci o nal no Bra sil. É

uma pro po si tu ra ba se a da na evi dên cia de que o po -
der pú bli co gas ta mu i to pou co – e mal – com edu ca -
ção. Daí a sua prin ci pal meta ser a de ele var esse
gas to: dos cer ca de 4% do PIB, como ocor re hoje,
pas sa ria para 10% do PIB, após dez anos.

Pou cas pro pos tas, como o Pla no, ten ta ram di a -
lo gar re al men te com a so ci e da de. Esse diá lo go, en -
tre tan to, foi ful mi na do pe los ve tos pre si den ci a is. Des -
ta cam-se os ve tos às pro pos tas de ele var o gas to pú -
bli co to tal em edu ca ção e de de ter mi nar à União a
sub vin cu la ção de 75% de suas ver bas des ti na das à
edu ca ção para o de sen vol vi men to do en si no su pe ri or
pú bli co. Se gue-se o veto à pro pos ta que tri pli ca va o
dis pên dio anu al com a pes qui sa ci en tí fi ca e o de sen -
vol vi men to tec no ló gi co e soma-se ao que der ru bou a
de ter mi na ção de im ple men tar o cha ma do pro gra ma
de ga ran tia de ren da mí ni ma na edu ca ção in fan til.

Foi ris ca da pela ca ne ta do Pre si den te, ain da, a
pro pos ta de am pli ar a ofer ta de en si no su pe ri or pú bli -
co para uma pro por ção nun ca in fe ri or a 40% do to tal
do aten di men to edu ca ci o nal nes se ní vel de en si no. O
ré qui em do Pla no veio com o veto ao item que dis pu -
nha so bre im plan ta ção de pla nos ge ra is de car re i ra
para os ser vi do res téc ni cos e ad mi nis tra ti vos de edu -
ca ção bá si ca.

Cu ri o sa foi a for ma como o Pre si den te ”jus ti fi -
cou“ ao Con gres so a sua de ci são. Ele as si na lou que a 
de ci são foi de fi ni da pela equi pe eco nô mi ca e não pelo 
Mi nis té rio da Edu ca ção. Con fes sou que a tão ques ti o -
na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal era a base para
a ma i or par te dos ve tos.

Res ta a ques tão: onde está, afi nal, o pa ra do xo a 
que nos re fe ri mos no iní cio des te pro nun ci a men to?

Sras. e Srs. Se na do res, to dos acom pa nha mos,
re cen te men te, o gran de es for ço do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que para ca lar as crí ti cas so bre a fal ta de
aten ção do Go ver no em re la ção à área so ci al, ao
apre sen tar um pla no de in ves ti men to de R$67,2 bi -
lhões, para os dois úl ti mos anos de seu man da to. O
pla no pre vê in ves ti men tos em 50 pro gra mas es tra té -
gi cos na área so ci al e em in fra-es tru tu ra. Os pro je tos
so ci a is, que con su mi rão 83% dos in ves ti men tos glo -
ba is, con cen tra rão re cur sos nas áre as de edu ca ção,
sa ú de, re for ma agrá ria e se gu ran ça.

Como en ten der, en tão, os cor tes efe tu a dos no
PNE? Ao que pa re ce, o Go ver no dá com uma das
mãos e toma com a ou tra. Pro me te vul to sos re cur sos
para os pro je tos de gran de ape lo ime di a tis ta e re ti ra
apo io aos in ves ti men tos no en si no su pe ri or, es tran -
gu lan do todo o sis te ma edu ca ci o nal e com pro me ten -
do o de sem pe nho do País no mun do glo ba li za do.

Tor nou-se já um lu gar co mum di zer que o in ves -
ti men to em edu ca ção, ciên cia e tec no lo gia é de ci si vo
para qual quer país que pre ten da be ne fi ci ar-se da re -
vo lu ção do co nhe ci men to em cur so no mun do, da
qual de pen dem o po de rio das na ções e a vi ta li da de
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das eco no mi as. A ati tu de do Go ver no, no seu ”toma
lá, dá cá“, mos tra que lhe fal ta vi são es tra té gi ca efe ti -
va men te ca paz de es ti mu lar o de sen vol vi men to do
sa ber de pon ta no Bra sil.

Há, ain da, um fa tor im por tan te que sur ge com o
pró prio de sen vol vi men to da so ci e da de: a ade qua ção
da mão-de-obra às de man das tec no ló gi cas. Antes, os 
gran des in ves ti men tos eram ca pa zes de ge rar uma
quan ti da de enor me de em pre gos. A cons tru ção de
uma usi na hi dre lé tri ca, por exem plo, ti nha im pac to
ime di a to nos ín di ces de de sem pre go do País. Hoje, a
his tó ria é di fe ren te. Não exis tem mais obras ca pa zes
de ab sor ver um con tin gen te for mi dá vel de ope rá ri os.
As opor tu ni da des dis po ní ve is no mer ca do de tra ba -
lho exi gem mão-de-obra mu i to mais qua li fi ca da. E é
aqui que está o pon to cen tral: mais ur gen te que com -
pre en der como se che gou a esse ce ná rio é bus car
uma sa í da. E ela está, jus ta men te, nos in ves ti men tos
de ca rá ter so ci al, prin ci pal men te na edu ca ção.

Expe riên ci as re cen tes de re cu pe ra ção dos in di -
ca do res eco nô mi cos e so ci a is de pa í ses como o Ja -
pão e a Co réia do Sul, ao lado de ini ci a ti vas bem-su -
ce di das vi vi das pe las na ções da Eu ro pa após as
duas guer ras mun di a is si na li zam que é esse o ca mi -
nho a ser tri lha do.

Além da re la ção di re ta com a em pre ga bi li da de,
a edu ca ção, como sa be mos, con tri bui, de for ma de ci -
si va, para a re du ção da vi o lên cia e da mi sé ria. Enfim,
ata ca as ra í zes dos prin ci pa is pro ble mas que as so -
lam o País.

O Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
– IBGE – di vul gou, dias atrás, uma lis ta de nú me ros
mos tran do as trans for ma ções so ci a is pe las qua is
pas sou o País, en tre 1992 e 1999. A aná li se dos da -
dos de i xa cla ro que o Bra sil me lho rou em vá ri os as -
pec tos no pe río do es tu da do, mas pi o rou em ou tros.
No pe río do ana li sa do, a dis tân cia en tre ri cos e po bres 
no Bra sil au men tou mais ain da. A ca ma da mais ba i xa
da po pu la ção pre ci sa tra ba lhar em mé dia qua se três
anos para atin gir o ren di men to mé dio men sal da ca -
ma da mais rica. É uma das dis tri bu i ções de ri que za
mais in jus tas do mun do.

Para se ter uma idéia da in ser ção do fa tor edu -
ca ção nes se qua dro, le ve mos em con ta que en tre os
10% mais ri cos do País, que re ce bem uma ren da
men sal de 3.500 re a is, es tão as pes so as com grau de 
ins tru ção su pe ri or. Entre os 60% mais po bres, que re -
ce bem uma ren da men sal de 220 re a is, es tão as pes -
so as com a edu ca ção fun da men tal in com ple ta – gi na -
si al in com ple to.

É evi den te que não se pode atri bu ir à edu ca ção
a ra zão prin ci pal da con cen tra ção de ren da, que é um
da que les pro ble mas que mis tu ram ra zões his tó ri cas,
li ga das à he ran ça es cra vo cra ta, ge o grá fi cas e ét ni -
cas. É ine gá vel, en tre tan to, que só o in ves ti men to ma -
ci ço em edu ca ção, em mé dio e lon go pra zo, po de rá

di mi nu ir a dis tân cia que se pa ra as ca ma das mais po -
bres das clas ses mais abas ta das.

Mas não só o in ves ti men to em edu ca ção fun da -
men tal e mé dia deve ser efe tu a do. É pre ci so in ves tir,
tam bém, no en si no su pe ri or e na pro du ção ci en tí fi ca
e tec no ló gi ca, que está, hoje, so bre tu do, nas mãos
das ins ti tu i ções pú bli cas. É pre ci so, por tan to, im pe dir
o des man te la men to das uni ver si da des pú bli cas,
man ten do e am pli an do, cada vez mais, seu tra ba lho
edu ca dor e ci en tí fi co, que tem mu i tos de fe i tos e de fi -
ciên ci as, mas que são a úni ca ga ran tia que o País
tem, hoje, de en si no e de pes qui sa de qua li da de. Sem 
as uni ver si da des, o País não tem fu tu ro. É pre ci so ex -
pan dir a base ci en tí fi ca para aten der às ne ces si da des 
de cres ci men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil.

Não se pode, por tan to, ace i tar, pas si va men te,
os ve tos pre si den ci a is ao Pla no Na ci o nal de Edu ca -
ção. No atu al con tex to mun di al, em que as po lí ti cas
pú bli cas de pa í ses como o Bra sil são re gi das por
agên ci as como a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio,
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e o Ban co Mun di al,
um pla no edu ca ci o nal po de ria re cu pe rar a po lí ti ca
como ati vi da de pró pria da so ci e da de, cons ti tu in do
um po de ro so au xí lio po pu lar em bus ca de di re i tos
so ci a is.

O Pla no pode con tri bu ir para equa ci o nar os di le -
mas bra si le i ros de mé dio e de lon go pra zo, apon tan do 
sa í das cons tru ti vas para o nos so povo. Mas, para
isso, não pode ser mu ti la do. É pre ci so fi xar as re fe rên -
ci as do in ves ti men to pú bli co, os me i os para a con -
quis ta de qua li da de so ci al na edu ca ção e os me ca nis -
mos que vi a bi li zam a sua ges tão de mo crá ti ca.

Por fim, Sr. Pre si den te, te nho re ce bi do em meu
ga bi ne te cor res pon dên ci as dos mais va ri a dos se to -
res da so ci e da de, so bre tu do das áre as li ga das à edu -
ca ção, aler tan do para a mu ti la ção que os ve tos pre si -
den ci a is trou xe ram ao Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.
Por tan to, a so ci e da de está mo bi li za da e aten ta para a 
ques tão e ain da de po si tan do nes ta Casa es pe ran ças
para a der ru ba da dos ve tos e o con se qüen te res ta be -
le ci men to in te gral do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção
apro va do no Con gres so Na ci o nal, que en ten de mos
como um le gí ti mo ins tru men to de re den ção da edu ca -
ção bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 40 mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 56ª Ses são Não De li be ra ti va
em 21 de maio de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Ante ro Paes de Bar ros e Ma u ro Mi ran da

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante -
ro Paes de Bar ros, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº 143/2001, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 39,
de 2001, do Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Ao Arqui vo.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 45, DE 2001

(Nº 4.210/2001, na Casa de Ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
Tra mi tan do em Re gi me de Urgên cia nos

Ter mos do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Alte ra o art. 295 do De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có -
di go de Pro ces so Pe nal, que tra ta de pri -
são es pe ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas -
sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

”Art. 295. ...............................................
..............................................................
V – os ofi ci a is das For ças Arma das e

os mi li ta res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Ter ri tó ri os;

 .............................................................
§ 1º A pri são es pe ci al, pre vis ta nes te

Có di go ou em ou tras leis, con sis te ex clu si -
va men te no re co lhi men to em lo cal dis tin to
da pri são co mum.

§ 2º Não ha ven do es ta be le ci men to es -
pe ci fi co para o pre so es pe ci al, este será re -
co lhi do em cela dis tin ta do mes mo es ta be le -
ci men to.

§ 3º A cela es pe ci al po de rá con sis tir
em alo ja men to co le ti vo, aten di dos os re qui -
si tos de sa lu bri da de do am bi en te, pela con -
cor rên cia dos fa to res de ae ra ção, in so la ção
e con di ci o na men to tér mi co ade qua dos à
exis tên cia hu ma na.

§ 4º o pre so es pe ci al não será trans -
por ta do jun ta men te com o pre so co mum.

§ 5º Os de ma is di re i tos e de ve res do
pre so es pe ci al se rão os mes mos do pre so
co mum.”(NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.21O DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos ao ar ti go 295 
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 –Có di go de Pro ces so Pe nal, re la -
ti vos à pri são es pe ci al.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3

de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas -
sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

”§ 1º A pri são es pe ci al, pre vis ta nes te
Có di go ou em ou tras leis, con sis te ex clu si -
va men te no re co lhi men to em lo cal dis tin to
da pri são co mum.

§ 2º Não ha ven do es ta be le ci men to es -
pe cí fi co para o pre so es pe ci al, este será re -
co lhi do em cela dis tin ta do mes mo es ta be le -
ci men to.

§ 3º A cela es pe ci al po de rá con sis tir
em alo ja men to co le ti vo, aten di dos os re qui -
si tos de sa lu bri da de do am bi en te, pela con -
cor rên cia dos fa to res de ae ra ção, in so la ção
e con di ci o na men to tér mi co ade qua dos à
exis tên cia hu ma na.

§ 4º O pre so es pe ci al não será trans -
por ta do jun ta men te com o co mum.

§ 5º Os de ma is di re i tos e de ve res do
pre so es pe ci al se rão os mes mos do pre so
co mum.”(NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 216, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § lº do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, o tex to do pro -
je to de lei que ”Acres cen ta dis po si ti vos ao ar ti go 295 do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di -
go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pri são es pe ci al“.

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 00033-MJ

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

ane xo Pro je to de lei que acres cen ta ao art. 295 do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di -
go de Pro ces so Pe nal, dis po si ti vos re la ti vos à pri são
es pe ci al.

2. Por meio da pro pos ta ora apre sen ta da, su ge -
ri da pela Co mis são de Ju ris tas cons ti tu í da pela Por ta -

ria nº 61, de 20 de ja ne i ro de 2000, pre si di da pela
Pro fes so ra Ada Pel le gri ne Gri no ver, ex tin gue-se pri -
vi lé gi os in jus ti fi ca dos dos pre sos es pe ci a is, res trin -
gin do-se o con ce i to de pri são es pe ci al às con di ções
que res guar dam a se gu ran ça, sa ú de e dig ni da de hu -
ma na de in di ví du os que em ra zão das fun ções exer ci -
das não po dem en quan to pro vi so ri a men te en car ce ra -
dos se rem co lo ca dos jun to a pre sos co muns.

3. A di fe ren ça de tra ta men to do pre so co mum
con sis ti rá ex clu si va men te em man ter o es pe ci al em
cela dis tin ta e no trans por te se pa ra do, até por que os
de ma is di re i tos do pre so já es tão as se gu ra dos na Lei
de Exe cu ção Pe nal.

4. O pro je to de lei sub me ti do ao des cor ti no de
Vos sa Exce lên cia vem aten der aos re cla mos da so -
ci e da de no sen ti do de que as pes so as que pra ti ca ram 
cri mes não go zem de re ga li as que afron tam a to dos
os ci da dãos de bem.

5. São es tas as ra zões que me ins pi ram a pro -
por a Vos sa Exce lên cia o pro je to de lei em ane xo, su -
ge rin do ain da que seja so li ci ta da ao Con gres so Na -
ci o nal ur gên cia em sua apre ci a ção, con for me au to ri -
za a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, art. 64 § 1º, por tra -
tar-se de ma té ria de re le van te in te res se – qual seja, o
aper fe i ço a men to da dis ci pli na de um im por tan te ins -
tru men to ju rí di co, no sen ti do de di mi nu ir di fe ren ças
que não mais de jus ti fi cam no atu al sis te ma pri si o nal
bra si le i ro.

Res pe i to sa men te. – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nº 00033, DE 30-1-2001

1. Sín te se do pro ble ma ou da si tu a ção que re -
cla ma pro vi dên ci as:

É ne ces sá rio in clu ir no vos dis po si ti vos ao art. 295
do Có di go de Pro ces so Pe nal com vis tas a se di mi nu ir 
di fe ren ças en tre o pre so co mum e o es pe ci al.

2. So lu ções e pro vi dên ci as con ti das no ato nor -
ma ti vo ou na me di da pro pos ta:

Alte rar dis po si ti vos do Có di go de Pro ces so Pe -
nal, re la ti vos à pri são es pe ci al.

3. Alter na ti vas exis ten tes às me di das ou atos
pro pos tos:

4. Cus tos:
Não há.

5. Con for mi da de com o dis pos to na Lei Com ple -
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000:
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6. Ra zões que jus ti fi cam a ur gên cia:
Au sên cia de nor ma le gal dis ci pli na do ra so bre

ma té ria de tão gran de im por tân cia.

7. Impac to so bre o meio am bi en te:
Não há.

Sín te se do pa re cer do Órgão Ju rí di co
Pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca

le gis la ti va.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal

LIVRO I
Do Pro ces so em Ge ral

....................................................................................

TÍTULO IX
Da Pri são e da Li ber da de Pro vi só ria

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art.  295. Se rão re co lhi dos a quar téis ou a pri são 

es pe ci al, à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te,
quan do su je i tos a pri são an tes de con de na ção de fi ni -
ti va:

I – os mi nis tros de Esta do;
II – os go ver na do res ou in ter ven to res de Esta -

dos ou Ter ri tó ri os, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, seus
res pec ti vos se cre tá ri os, os pre fe i tos mu ni ci pa is, os
ve re a do res e os che fes de Po lí cia;

* Inci so II com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 3.181, de
11 de ju nho de 1957.

III – os mem bros do Par la men to Na ci o nal, do
Con se lho de Eco no mia Na ci o nal e das Assem bléi as
Le gis la ti vas dos Esta dos;

IV – os ci da dãos ins cri tos no “Li vro de Mé ri to;”
V – os ofi ci a is das For ças Arma das e do Cor po

de Bom be i ros;
VI – os ma gis tra dos;
VII – os di plo ma dos por qual quer das fa cul da -

des su pe ri o res da Re pú bli ca;
VIII – os mi nis tros de con fis são re li gi o sa;
IX – os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas;
X – os ci da dãos que já ti ve rem exer ci do efe ti va -

men te a fun ção de ju ra do, sal vo quan do ex clu í dos da

lis ta por mo ti vo de in ca pa ci da de para o exer cí cio da -
que la fun ção;

XI – os de le ga dos de po lí cia e os guar das-ci vis
dos Esta dos e Ter ri tó ri os, ati vos e ina ti vos.

*Item XI acres cen ta do pela Lei nº 4.760, de 23 de agos to
de 1965, e com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 5.126, de 29 de
se tem bro de 1966.

....................................................................................

....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 137, DE 2001

(Nº 647/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
çao Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne men se a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ipa ne ma, Es ta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 217, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne men se a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipa -
ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 119, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 217, de 17 de de zem bro de 1999, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne -
men se a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ipa ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 244/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 217, de 17 de de zem bro de 1999,
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pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu -
ral Ipa ne men se a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Ipa ne ma, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 32 do ar ti -
go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção
so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53710.000918/98, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 217,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos ar ti -
gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998 e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000918/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral Ipa ne men se, com sede na Rua Ca bo clo Bal -
bi no, nº 540 – Cen tro, na ci da de de Ipa ne ma, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes, seus
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 19°48’02”S e lon gi tu de em
41°42’48”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be -
ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 651/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000998/98
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral
Ipa ne men se
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção
de 2 (duas) en ti da des in te res sa das. Ha bi li ta ção da
en ti da de su pra-re fe ren ci a da, con si de ran do o aten di -
men to dos ter mos do ci ta do Co mu ni ca do e das con -
di ções es ta be le ci das na le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne men se

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne men -
se (Ipa ne ma-FM), as so ci a ção ci vil, sem fins lu cra ti -
vos, se di a da na Rua Ca bo clo Bal bi no, nº 540 –
Cen tro, na ci da de de Ipa ne ma, Esta do de Mi nas
Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do sob o
nº 53710.000918/98, ma ni fes tou in te res se em exe -
cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são, na área abran gi da
pelo cír cu lo de raio igual a 1 (um) km, com cen tro lo -
ca li za do no en de re ço de sua sede so ci al, co or de na -
das ge o grá fi cas de 19°48’02“S de la ti tu de e
41°42’48"W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la -
do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to; a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, 
de 3 de ju lho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União de 5 de no vem bro de 1998, avi so
tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual
con vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re -
fe ri do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção
in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de
45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa
pro vi dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, acor reu ao
cha ma men to, além da pe ti ci o na ria, a Asso ci a ção
Evan gé li ca Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Ipa ne -
men se, que, tem pes ti va men te, re que reu, a sua ha -
bi li ta ção, me di an te do cu men to pro to co la do sob o
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nº 53710.000709/98. No en tan to, essa Asso ci a ção
não lo grou a ha bi li ta ção per ti nen te con si de ran do não
ha ver cum pri do as con di ções es ta be le ci das no art. 11 
da Lei nº 9.112, de 19 de fe ve re i ro de 1998, con so an -
te in for ma ção cons tan te às fls. dos pre sen tes au tos.

4. A re que ren te, Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul -
tu ral Ipa ne men se, apre sen tou a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple -
men tar aci ma ci ta da, con for me a se guir:

– Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti -
da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 25 e 36);

– com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 43 e 46 a 49);

– de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de fls. 96 a 99);

– de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de apo -
io, for mu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da co -
mu ni da de (doc. de fls. 188 a 348);

– de cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de – ”Ipa ne ma-FM“ (doc. de fls. 185);

– de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te le -
gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fls. 94);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga
para a exe cu ção de qual quer dos ser vi ços men ci o na -
dos (doc. de fls. 180);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção do sis te -
ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no 
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de 
fls. 181);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 358);

– plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 359);

– for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en -
chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta -

la ção e ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de 
fls. 357 e 374);

– di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 375 e 376);

– de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em
aten di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor -
ma nº 2/98 (doc. de fl. 361);

– pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca – 
ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fl. 363).

5. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

6. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

7. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

– dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

– ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção 
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o
con ví vio so ci al;

– pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

– con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

– per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

8. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):
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– pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

– pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

– res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

– não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre -
fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí ti ca –  ide o ló gi co –
par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

9. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal
que, ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce,
no art. 21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
..............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."

10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, de ter mi na:

“Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te 
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção 
para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são 
Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas re gu la do -
ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.”

11. Com ple men tan do, o Re gu la men to de Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre -
to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º,  in ci so II, dis põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

..............................................................
II –  ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar.“

12. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo -
ma le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rá dio será for ma li za da me di an te ato do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve rá
con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da en ti -

da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção, a
área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

13. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o
art. 6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de 
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual
pe río do se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

14. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro do 2º Ofí cio Ci vil, em 22 de ju nho de 1998, no
Li vro “A-1", sob o nº de or dem 124 às fls. 242 cu jos
ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 2º do Esta tu to
So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu de com as fi na li da -
des a que se des ti nam o Ser vi ço de Rá di o di fu são Co -
mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º da lei que o ins ti tui.

15. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 72 da mes ma Lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: José Pa trí cio Neto
Vice-Pre si den te: Ori bes Anas tá cio Ro dri gues
Se cre tá rio: Flá vio Mo re i ra Dias
Te sou re i ro: Lair Pru den te
16. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 

aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

17. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

18. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre -
ci a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au -
to ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
Bra sí lia, 9 de agos to de 1999. – Má rio Cé sar

De gra zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 9 de agos to de 1999. – Adal zi ra Fran -

ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
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DESPACHO CONJUR/MC Nº 782/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 651/99, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na ci da de de Ipa ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is, for -
mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa -
ne men se. Re me tam-se os au tos, acom pa nha dos de
mi nu tas de Por ta ria e Expo si ção de Mo ti vos, à con si -
de ra ção do Se nhor Mi nis tro para de ci são.

 Bra sí lia, 9 de agos to de 1999. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2001

(Nº 672/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Ne po mu ce no a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ne po -
mu ce no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 124, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ne po -
mu ce no a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ne po mu ce no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 657, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta -
ria nº 124, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ne po mu ce no a
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ne po mu ce no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 9 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 118/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 124, de 3 de abril de 2000, pela qual au to -

ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Ne po mu ce no a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na ci da de de Ne po mu ce no, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001172/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 124,
DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001172/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são de Ne po mu ce no, com sede na Av. São
João, nº 1.360, Cen tro, na ci da de de Ne po mu ce no,
Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes, seus
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21°13’50"S e lon gi tu de em
45°13’51"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be -
ra ção.
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Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Eu, Bel. Eve nil ton Cé sar Fre i tas e Andra de, –
Ofi ci al do Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas da
co mar ca de Ne po mu ce no – MG, na for ma da lei,
etc...

Cer ti fi co, a re que ri men to ver bal do in te res sa do,
que re ven do em car tó rio, sob meu po der e guar da, li -
vro nº 1, de ma trí cu la de jor na is e ou tros pe rió di cos,
dele, às fls. 001/001v, achei cons tar o re gis tro nº 001,
de 28 de no vem bro de 1996, do se guin te teor:

“Re gis tro da Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá di o -
di fu são de Ne po mu ce no, fun da da em 23 de no vem -
bro de 1996, en ti da de ci vil sem fins lu cra ti vos, com
per so na li da de pró pria, que terá du ra ção por tem po in -
de ter mi na do. A Asso ci a ção tem sede e foro nes ta Co -
mar ca. Será ad mi nis tra da por uma Di re to ria com -
pos ta de Pre si den te, Vice–Pre si den te, 1º e 2º Se cre -
tá ri os e 1º e 2º Te sou re i ros, com man da to de 2 anos,
sen do per mi ti da uma re e le i ção. É a se guin te a atu al
Di re to ria, con for me cons ta do re que ri men to as si na do
pelo Sr. Pre si den te: Pre si den te – Dr. José Ma ria Fa -
gun des Men don ça; Vice-Pre si den te – Su za na Apa re -
ci da de Sou za; 1º Se cre tá rio – Antô nio Car los Mo re i -
ra; 2º Sa cre tá rio – Jair Ro dri guas de Alva ren ga; 1º Te -
sou re i ro – Car los San tos Le i te; 2º – Te sou re i ra – Mi le -
dia Ca e ta no Cos ta Nas ci men to. O Pre si den te, – que
re pre sen ta a Asso ci a ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al men -
te, e o Dr. José Ma ria Fa gun des Men don ça, bra si le i ro, 
ca sa do, ad vo ga do, re si den te e do mi ci li a do nes ta ci -
da de, à Ave ni da Neca Fir mi a no, – no Ba ir ro Mar ci o -
lân dia, ins cri to no CPF, sob nº 172809746-00 e por ta -
dor da Car te i ro de Iden ti da de M–1.72l.876 – SSP.
MG, fi can do ar qui va dos o re que ri men to e a có pia in -
te gral do Esta tu to. Ne po mu ce no, 28 de no vem bro de
1996. Eu, Bel. Eve nil ton Cé sar Fre i tas e Andra de, Ofi -
ci al do Re gis tro, da ti lo gra fei, dou fé e as si no. O Ofi ci al, 
(a) Eve nil ton Cé sar Fre i tas e Andra de."

Todo o re fe ri do e ver da de, dou fé.
Ne po mu ce no, 25 de ja ne i ro de 2000, – O Ofi ci al

do Re gis tro, Eve nil ton Cé sar Fre i tas e Andra de.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2001

(Nº 687/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Assis ten ci al Cul tu ral Irmã Eli za a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -

tá ria na ci da de de Co ro nel Eze qui el,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 195, de 26 de no vem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Irmã Eli za a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro -
nel Eze qui el, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.975, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 195, de 26 de no vem bro de 1999, qne au -
to ri za a Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Irmã Eli za a
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de de Co ro nel Eze qui el, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 211/199–MC

Bra sí lia, 14 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 195, de 26 de no vem bro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral
Irmã Eli za a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são Co mu -
ni tá na, na ci da de de Co ro nel Eze qui el, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti -
go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção
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so men te prpdu zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53780.000126/98, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Estâ do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 195,
DE 26 DE NO VEM BRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53780.000126/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu -
ral Irmã Eli za, com sede na Rua Ge tú lio Var gas, nº 50,
Cen tro, na ci da de de Co ro nel Eze qui el, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes, seus
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 06°22’56"S e lon gi tu de em
36°12’52"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data da pu bli ca ção do ato de de li be -
ra ção.

Art 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.105/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780.000126/98
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Rio Gran de 
do Nor te
Inte res sa da: Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Irmã
Eli za
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção de ape -
nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be -
le ci das pela le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Irmã Eli za
(Rá dio Co mu ni tá ria Frei Da mião), as so ci a ção ci vil,
sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Ge tú lio Var gas,
nº 50, Cen tro, na ci da de de Co ro nel Eze qui el, Esta do
do Rio Gran de do Nor te, me di an te re que ri men to pro -
to co la do sob o nº 53780.000126/98, ma ni fes tou in te -
res se em exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 
(um) km, com cen tro lo ca li za do no en de re ço de sua
sede so ci al, de co or de na das ge o grá fi cas 6°22’56"S
de la ti tu de e 36°12’52"W de lon gi tu de, sen do esse o
lo cal as si na la do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di -
an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to, Ser vi ço de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio; por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União de 5 de no vem bro de 1998, avi so
tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual
con vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re -
fe ri do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção
in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de
45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa
pro vi dên cia.

3. No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape nas
a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do a
sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple -
men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de 
agos to de 1998, con for me a se guir:

– Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da -
de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 4 a 11, 40 a 45 e 97 a 107);

– Com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 12 a 15, 83 a 85 e 87 a 89);

– De cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de fls. 17, 82 e 86);

– De cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de
apo io, for mu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da
co mu ni da de (doc. de fls. 18 a 27);
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– De cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de –  “Rá dio Co mu ni tá ria Frei Da mião”
(doc. de fl. 30);

– De cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te
le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fl. 16);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga
para a exe cu ção de qual quer dos ser vi ços men ci o na -
dos (doc. de fl. 28);

c) o lo cal pre ten di do para ins ta la ção do sis te ma
ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de 
fls. 29);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 51);

– plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 32 e 71);

– for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en -
chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta -
la ção e ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de 
fls. 57);

– di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 55, 56 e 58 a 68);

– de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em
aten di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor -
ma nº 2/98 (doc. de fls. 52 e 53);

– pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca
– ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 54
e 70).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

5. Res sal te-se, por opor tu no, que ou tra en ti da -
de, a Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Co ro nel
Eze qui el, ma ni fes tou in te res se em exe cu tar o Ser vi -

ço na ci da de de Co ro nel Eze qui el, ha ven do, para
tan to, por in ter mé dio do re que ri men to pro to co la do
sob o nº 53780.000189/98, in di ca do a área abran gi -
da pelo cír cu lo igual a 1 (um) Km., com o cen tro cor -
res pon den do às co or de na das ge o grá fi cas de
06°S22’52" de la ti tu de e 36°W12’55" de lon gi tu de, so -
li ci tan do, no mes mo do cu men to, a de sig na ção do ca -
nal cor res pon den te, con for me pre ce i tua o art. 12 do
De cre to nº 2.615/98.

Con for me Infor ma ção exa ra da nos au tos, às
fls. 118, a re fe ri da Asso ci a ção não aten deu aos ter -
mos do Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, de i xan do de
apre sen tar, no pra zo ofe re ci do, o re que ri men to de
ins cri ção e a do cu men ta ção cor res pon den te, ra zão
pela qual o Pro ces so Admi nis tra ti vo su pra ci ta do foi
ar qui va do.

II – Do Mé ri to

6. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

7. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

– dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

– ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção 
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o
Con ví vio so ci al;

– pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

– con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

– per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

8. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art.  4º
da ci ta da Lei):

– pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 22 09883



– pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

– res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

 – não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre -
fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí ti ca – ide o ló gi co –
par ti dá ri as e con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri -
as.

9. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal
que, ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce,
no art. 21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal fls. 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
..............................................................
XII — ex plo rar, di re ta men te ou me di -

an te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens.“

10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, de ter mi na:

”Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção
para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas re gu la do -
ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.“

11. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

”Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a
exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar.“

12. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo -
ma le gal es ta be le ce:

”Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,

a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.“

13. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

14. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio Úni co

Ju di ciá rio de Co ro nel Eze qui el, da Co mar ca de
San ta Cruz/RN, em 9 de ja ne i ro de 1998, no Li vro
”A-1“ — Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de
or dem 3, às fls. 2v., cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra -
dos no art. 2º do Esta tu to So ci al, guar dam si mi li tu de

com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º
da Lei que o ins ti tui.

15. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma Lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Era cio Pe re i ra do Nas ci men to
Vice-Pre si den te: Se bas tião Se ve ri no da Sil va
Pri me i ra-Se cre tá ria: Ge ral da Ma ria de Andra de

Fran ça
Se gun da-Se cre tá ria: Frans cis ca Za ca ri as da

Sil va

Pri me i ra-Te sou re i ra: Geni Vi e i ra do Nas ci men to
Se gun do-Te sou re i ro: Her cí lio Alves dos San tos
16. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 

aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

17. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

18. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
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Bra sí lia, 19 de no vem bro de 1999. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2001

(Nº 688/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Li ber da de,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 19, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que

au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra -
di o di fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Li ber da de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 238, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 19, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di fu -
são a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Li ber da de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 16 de fe ve re i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 19/2000-MC

Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 19, de 2 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se
de Ra di o di fu são a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Li ber da de, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram

no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53710.000745/98, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 19,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000745/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li -
ber ten se de Ra di o di fu são, com sede na Av. Albe ra ne
Cu nha, nº 285, Ba ir ro San ta Rita, na ci da de de Li ber -
da de, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22º01’44“S e lon gi tu de em
44º19’10"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC nº 049/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000745/98
Ori gem: De le ga cia do MC em Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de 
Ra di o di fu são
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Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção de ape -
nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be -
le ci das pela le gis la ção per ti nen te.

Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o -
di fu são (“Alti tu de FM”), as so ci a ção ci vil, sem fins lu -
cra ti vos, se di a da na Av. Albe ra ne Cu nha, nº 285 – 
Ba ir ro San ta Rita, na ci da de de Li ber da de, Esta do de
Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do
sob o nº 53710.000745/98, ma ni fes tou in te res se em
exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 (um) km,
com cen tro lo ca li za do no en de re ço de sua sede so ci -
al, de co or de na das ge o grá fi cas 22°01’44"S de la ti tu -
de e 44°19’l0"W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si -
na la do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es -
ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, 
de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União de 5 de no vem bro de 1998, avi so tor -
nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual
con vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re -
fe ri do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção
in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de
45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa
pro vi dên cia.

3. No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape nas
a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do a
sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple -
men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de 
agos to de 1998, con for me a se guir:

– Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da -
de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 17, 23 e 112v.);

– com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 24 a 27v.);

– de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de fls. 29 a 32);

– de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de apo -
io, for mu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da co -
mu ni da de (doc. de fls. 33 a 60);

– de cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de –  “Alti tu de FM” (doc. de fls. 63);

– de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te le -
gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fls. 28);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga
para a exe cu ção de qual quer dos ser vi ços men ci o na -
dos (dcc. de fls. 61);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção do sis te -
ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no 
item 14.2.7.1 ou l4.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de
fls. 62);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 89);

– plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 131);

– for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en -
chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta -
la ção e ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de 
fls. 83 e 99);

– di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 84);

– de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em aten -
di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor ma nº
2/98 (doc. de fls. 87);

– pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca –
ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 88).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
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Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

– dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

– ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção 
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o
con ví vio so ci al;

– pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;

– con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

– per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da Lei):

– pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

– pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de

– res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

– não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre fe -
rên ci as se xu a is, con vic ções po lí ti ca – ide o ló gi co – par -
ti dá ri as e con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te au to ri -

za ção, con ces são ou per mis são:

a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens."

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
de ter mi na:

“Art. 6º. Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra -
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser -
va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e
nor mas re gu la do ras das con di i ções de ex plo ra ção do
Ser vi ço.”

10. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe.

“Art. 9º – Com pe te ao Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções:
....................................................................................

II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a exe cu ção
do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci -
dos na Lei nº 9.612, de 1998, e em nor ma com ple -
men tar."

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“Art. 19 – A au to ri za ção para exe cu ção do Rad -
Com será for ma li za da me di an te ato do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, que de ve rá con ter, pelo me nos, a de -
no mi na ção da en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri -
za ção, a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço."

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te, cum -
pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção ci vil,
sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio da Paz e dos
Re gis tros Ci vis e Ane xos, da Co mar ca de Ai u ro ca –
MG, em 2 de de zem bro de 1997, no Li vro “A-2" de Re -
gis tro de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem 119, cu -
jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 4º do Esta tu to
So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu de com as fi na li da des
a que se des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, ex pli ci ta das no art. 3º da Lei que o ins ti tui.
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14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma Lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:

– Pre si den te:  Pa u lo Mar ce lo Bar bo sa Lima
– Vice-Pre si den te: José Reis de Si que i ra Men des
– Se cre tá rio: Ro gé rio Luiz Ama ral Gif fo ni
– Te sou re i ro: Davi Te o do ro da Sil va
15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 

aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a do pleo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
Bra sí lia, 20 de ja ne i ro de 2000. – Má rio Cé sar

De gra zia Bar bo sa. Assis ten te Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção da Srª. Co or de na do -

ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2000. – Ma ria da Gló -

ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2000. – Adal zi ra Fran -

ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2001

(Nº 691/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
çao Assis ten ci al São Se bas tião de Boa
Espe ran ça do Sul a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa
Espe ran ça do Sul, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 69, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a

Asso ci a ção Assis ten ci al São Se bas tião de Boa Espe -
ran ça do Sul a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Boa Espe ran ça do Sul, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 588, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 69, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção Assis ten ci ai São Se bas tião de Boa Espe -
ran ça do Sul a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Boa Espe ran ça do Sul, Esta -
do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 53/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce ten tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 69 de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Assis ten ci al São Se bas tião de
Boa Espe ran ça do Sul a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Boa Espe ran ça do
Sul, Esta do de São Pa u lo.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen ti -
do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci -
as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro -
va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da 
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001760/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.
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Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 69,
DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001760/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Assis ten ci al São
Se bas tião de Boa Espe ran ça do Sul, com sede na
Rua Lou ren ço Ro ma no, s/nº – Jar dim Ma ria Tan nu ri,
na ci da de de Boa Espe ran ça do Sul, Esta do de São
Pa u lo, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi co de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes, seus
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22°00’07"S e lon qi tu de em
48°23’24"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i cão, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be -
ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

CAPÍTULO IV
Da Admi nis tra ção

Art. 7º A Asso ci a ção será ad mi nis tra da por uma
Assem bléia Ge ral, uma Di re to ria Exe cu ti va e um Con -
se lho De li be ra ti vo Co mu ni tá rio, com pos ta dos se -
guin tes mem bros:

Pre si den te: Rita de Cás sia Ro sim, bra si le i ra,
sol te i ra, ma i or, fun ci o ná ria Pú bli ca, por ta do ra da Cé -
du la de Iden ti da de RG nº 14.972.528 SSP-SP e do
CPF nº 978994.378-49, re si den te e do mi ci li a da à Rua 
7 de Se tem bro nº 518, cen tro, nes ta ci da de de Boa
Espe ran ça do Sul – SP;

Vice-Pre si den te: Ma ria Cris ti na Ro que Fe lix,
bra si le i ra, ca sa da, Co mer ci an te, por ta do ra da Cé du -
la de Iden ti da de RG nº 12.355.764 SSP -SP e do
CPF nº 195.690.608-83, re si den te e do mi ci li a da à
Rua 7 de Se tem bro nº 319 – cen tro, nes ta ci da de de
Boa Espe ran ça do Sul – SP;

Te sou re i ro: Cla u ri Gava, bra si le i ro, ca sa do, Escri -
vão de Po lí cia, por ta dor da Cé du la de Iden ti da de RG
nº 4.404.790-SSP-SP e do CPF nº 349.008.298-20, re -
si den te e do mi ci li a do à Rua Vi tó rio Go vo ni nº 914-Jd.
Ma ria Tan nu ri, nes ta ci da de de Boa Espe ran ça do
Sul-SP.;

2º Te sou re i ro: Elza Re gi na Te sou re i ra, bra si le i -
ra, sol te i ra, ma i or, fun ci o ná ria Pú bli ca, por ta do ra da
Cé du la de Iden ti da de RG nº 5.051996-SSP-SP e do
CPF nº 863.091.108-53, re si den te e do mi ci li a da à
Rua 7 de Se tem bro nº 1.130-cen tro, nes ta ci da de de
Boa Espe ran ça do Sul-SP;

Se cre tá rio Exe cu ti vo: Car los Alber to de Je sus
Pi er re, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta dor da
Cé du la de Iden ti da de RG nº 5.117.011-SSP-SP e do
CPF nº 036.412.258-76, re si den te e do mi ci li a do à
Rua Emí lio Ro sim nº 852, Cen tro, nes ta ci da de de
Boa Espe ran ça do Sul-SP;

Con se lho Fis cal: José Ro ber to Fe li zar do da
Cruz, bra si le i ro, ca sa do, mo to ris ta, por ta dor da Cé du -
la de Iden ti da de RG nº 11.807.725-SSP-SP e do CPF 
nº 020.129.098-76, re si den te e do mi ci li a do à Rua
Fran cis co Hen ri que nº 170, Cen tro, nes ta ci da de de
Boa Espe ran ça do Sul-SP, a Srtª Ne u sa Apa re ci da de
Luca, bra si le i ra sol te i ra, ma i or, co mer ci an te, por ta do -
ra da Cé du la de Iden ti da de RG nº 5.037.382-SSP-SP
e do CPF nº 744.039.748-72, re si den te e do mi ci li a da
à Av. Exp. Má rio Fer nan des-354, cen tro, nes ta ci da de
de Boa Espe ran ça do Sul-SP e o Sr. Hi de ki Ta na ka, 
bra si le i ro, ca sa do, Con ta dor, por ta dor da Cé du la
de Iden ti da de RG nº 4.524.928-SSP-SP e do CPF
nº 470.704.048-91, re si den te e do mi ci li a do à Rua
dos Ta la ri co nº 300, Jd. Nova Espe ran ça, nes ta ci da -
de de Boa Espe ran ça do Sul-SP.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 142, DE 2001

(Nº 692/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ria a Asso ci a -
ção Co mu ni ta ria de Vi a nó po lis a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Vi a nó po lis, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 57, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi a nó po lis,
Esta do de Go iás.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 591, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 57. de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a ná po lis a exe cu tar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi a -
nó po lis, Esta do de Go iás.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca cão. – Pi men ta da Ve i ga.

EM Nº 60/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 57 de 21 mar ço de 2000, pela qual au to ri -
zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Vi a nó po lis.
Esta do de Go iás.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sõçs fo ram no sen ti -
do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci -
as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615. de 3 de ju nho de
1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço,
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223, de ter mi na au to ri za ção so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000730/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 57,
DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i cões, con si de ran do o dis pos to nos

ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000730/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Vi a nó po lis, com sede na Rua Eu zé bio e Oli ve i ra nº
252 – Cen tro, na ci da de de Vi a nó po lis, Esta do de Go -
iás, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 16º44’40"S e lon gi tu de em
48º30’56"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i cão, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DE VIANÓPOLIS

CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO,
SEDE E OBJETIVOS.

Art. 1º A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis, é
uma so ci e da de ci vil, sem fins lu cra ti vos, de de fe sa da ci -
da da nia, ba se a da nos prin cí pi os da so li da ri e da de do
com pa nhe i ris mo, na co o pe ra ção e in te gra ção so ci al,
cri a da para atu ar no âm bi to dis tri tal, abran gen do a co -
mu ni da de na tu ral for ma da pe los ha bi tan tes da Ci da de
de Vi a nô po lis – GO. É par ti dá ria, não tem fins re li gi o sos, 
sem dis cri mi na ção de raça, sexo ou ati vi da de eco nô mi -
ca e pro fis si o nal, é cri a da nes ta data para or ga ni zar e
con gre gar os gru pos co mu ni tá ri os, ob je ti van do a de fe sa 
dos in te res ses da co mu ni da de e a ex plo ra ção do ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria. Para cum prir com efi -
ciên cia a sua fi na li da de so ci al, ex plo ra rá tam bém o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, por ser um meio que
lhe pro por ci o na rá al can çar o ma i or nú me ro de pes so as
e vi a bi li za rá a dis cus são e o de ba te dos pro ble mas que
afe ta a co mu ni da de lo cal, bus can do a so lu ção para es -
ses pro ble mas da co mu ni da de. São seus só ci os fun da -
do res: para pre si den te o Sr. Hugo Antô nio Borg hi, bra si -
le i ro, ca sa do, en ge nhe i ro agrô no mo, por ta dor da CI. nº
206964-9127798 SSP/GO e do CPF/MIF
nº100.425.551-91, re si den te e do mi ci li a do na rua Eu zé -
bio de Oli ve i ra, nº 237 – cen tro Vi a nó po lis – GO; para
vice-pre si den te o Sr. Síl vio Ce les ti no de Melo, bra si le i ro, 
ca sa do, co mer ci an te, por ta dor da CI. nº 1.638.056
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SSP-GO e do CPF nº 355.854.631-87, re si den te e do -
mi ci li a do na rua Enge nhe i ro Ca lil Eli as Neto, s/n, cen tro, 
Vi a nó po lis – GO; para se cre tá rio o Sr. Mar co Antô nio
dos San tos, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta dor
da CI. nº 2.660.987 – SSP/GO e do CPF/MF nº
464.442.621-00, re si den te e do mi ci li a do na Rua São
José s/n, Ba ir ro de Lur des, Vi a nó po lis – GO; e para te -
sou re i ra a Sra. No e li So pran Ro cha, bra si le i ra, ca sa da,
pro fes so ra, por ta do ra da CI. nº 2.303.812 – SSP/GO e
do CPF nº 381.087.470-15, re si den te e do mi ci li a da na
Rua São Vi cen te de Pa u lo, nº 277 – Ba ir ro San to Agos -
ti nho – Vi a nó po i is – GO. Con se lho Co mu ni tá rio: o Sr.
Ival do José Ca i xe ta, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al men te,
pro du tor ru ral, por ta dor da CI. nº 2246628 – SSP/GO e
do CPF nº 529.954.531-20, re pre sen tan te da Asso ci a -
ção dos Pro du to res da Re gião da Estra da de Fer ro –
APREF – CGC nº 02.701.492/0001-78, re si den te e do -
mi ci li a do na rua José Issy, s/n, Vi a nó po lis – GO; a Srª
Ma ria de Lour des Ber nar des , bra si le i ra, sol te i ra, pro -
fes so ra, por ta dor da CI. nº 289.134 Se gun da Via
SSP-GO e do CPF nº 136.024.541-34, re pre sen tan te
do Sin di ca to dos Ser vi do res no Ser vi ço Pú bli co Mu ni ci -
pal Vi a nó po lis – GO, CGC nº 02.389.569/000l-16 re si -
den te e do mi ci li a da na rua João Cor rêa Bi ten court, 123,
cen tro, Vi a nó po lis, o Sr. Arnal do de Pa u la Ta va res, bra -
si le i ro, sol te i ro, pro du tor ru ral, por ta dor da CI. nº
1.468.539 SSP-GO, e do CPF nº 402.117.111-87, re -
pre sen tan te do Sin di ca to Ru ral de Vi a nó po lis –  GO,
CGC nº 02.524.593/0001-l0 re si den te e do mi ci li a do na
rua Fe lis mi no Vi a na Nº 123, cen tro, Vi a nó po lis – GO; o
Sr. Lin dol fo de Sou za Fi lho, bra si le i ro, ca sa do, pro du tor
ru ral, por ta dor da CI. nº 1.071.882 Se gun da Via –
SSP/GO e do CPF nº 218.970.851-68, re pre sen tan te da 
Cen tral das Asso ci a ções dos Pe que nos Pro du to res de
Vi a nó po lis, CGC nº 004.328.96/0001-88 re si den te e do -
mi ci li a do na rua Enge nhe i ro Ca lil Eli as Neto, nº 42, cen -
tro, Vi a nô po lis – GO; o Sr. Antô nio Bra sil dos San tos,
bra si le i ro, ca sa do, ta pe ce i ro, por ta dor da CI. nº 295.763 
SSP/GO e do CPF nº 136.033.881-00, re pre sen tan te
da So ci e da de São Vi cen te de Pa u lo, ins cri ta no CGC nº
02.790.434/0001-68, re si den te e do mi ci li a do na rua Eu -
gê nio Jar dim – s/n – cen tro  – Vi a nó po lis – GO. São
mem bros da di re to ria pro vi só ria: para pre si den te o Sr.
Hugo Antô nio Borg hi, bra si le i ro, ca sa do, en ge nhe i ro
agrô no mo, por ta dor da CI. nº 206964-9127798 SSP/G0 
e do CPF/MF nº 100.425.551-91, re si den te e do mi ci li a -
do na rua Eu zé bio de Oli ve i ra, 237 – cen tro Vi a nó po lis – 
GO; para vice-pre si den te o Sr. Síl vio Ce les ti no de Melo, 
bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta dor da CI. nº
1.638.056 SSP-GO e do CPF nº 355.854.631-87, re si -
den te e do mi ci li a do na rua Enge nhe i ro Ca lil Eli as Neto,
s/n, cen tro, Vi a nó po lis – GO; para se cre tá rio o Sr. Mar -
co Antô nio dos San tos, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te,
por ta dor da CI. nº 2.660.987-SSP/GO e do CPF/MF nº
464.442.621-00, re si den te e do mi ci li a do na Rua São
José s/n, Ba ir ro de Lur des, Vi a nó po lis – GO; e para te -

sou re i ra a Srª No e li So pran Ro cha, bra si le i ra, ca sa da,
pro fes so ra, por ta do ra da CI. nº 2.303.812 – SSP/GO e
do CPF nº 381.087.470-15, re si den te e do mi ci li a da na
Rua São Vi cen te de Pa u lo, nº 277 – Ba ir ro San to Agos -
ti nho – Vi a nó po lis – GO. Con se lho Co mu ni tá rio: o Sr.
Ival do José Ca i xe ta, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al men te,
pro du tor ru ral, por ta dor da CI. nº 2246628-SSP/GO e
do CPF nº 529.954.531-20, re pre sen tan te da Asso ci a -
ção dos Pro du to res da Re giã qo da Estra da de Fer ro –
APREF – CGC nº 02.701.492/0001-78, re si den te e do -
mi ci li a do na rua José Issy, s/n, Vi a nó po lis – GO; a Srª
Ma ria de Lour des Ber nar des, bra si le i ra, sol te i ra, pro fes -
so ra, por ta dor da CI. nº 289.134 Se gun da Via SSP-GO
e do CPF nº 136.024.541-34, re pre sen tan te do Sin di ca -
to dos Ser vi do res no Ser vi ço Pú bli co Mu ni ci pal Vi a nó -
po lis-GO, CGC nº 02.389.569/0001-16 re si den te e do -
mi ci li a da na rua João Cor rêa Bi ten court, nº 123, cen tro,
Vi a nó po lis, o Sr. Arnal do de Pa u la Ta va res, bfa si li ro,
sol te i ro, pro du tor ru ral, por ta dor da CI. nº 1.468.539
SSP-GO, e do CPF nº 402.117.111-87, re pre sen tan te
do Sin di ca to Ru ral de Vi a nó po lis-GO, CGC nº
02.524.593/0001-10 re si den te e do mi ci li a do na rua Fe -
lis mi no Vi a na nº 123, cen tro, Vi a nó po lis – GO; o Sr. Lin -
dol fo de Sou za Fi lho, bra si le i ro, ca sa do, pro du tor ru ral,
por ta dor da CI. nº 1.071.882 Se gun da Via – SSP/GO e
do CPF nº 218.970.851-68, re pre sen tan te da Cen tral
das Asso ci a ções dos Pe que nos Pro du to res de Vi a nó -
po lis, CGC nº 004.328.96/0001-88 re si den te e do mi ci li -
a do na rua Enge nhe i ro Ca lil Eli as Neto, nº 42, cen tro,
Vi a nó po lis – GO; o Sr. Antô nio Bra sil dos San tos, bra si -
le i ro, ca sa do, ta pe ce i ro, por ta dor da CI. nº 295.763
SSP/GO e do CPF nº 136.033.881-00, re pre sen tan te
da So ci e da de São Vi cen te de Pa u lo, ins cri ta no CGC nº
02.790.434/0001-68, re si den te e do mi ci li a do na rua Eu -
gê nio Jar dim – s/n – cen tro – Vi a nó po lis –GO.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2001

(Nº 696/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam -
bo riú – ACERC, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bal -
neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri -
na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 94, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam bo riú
– ACERC, a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
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ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 814/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca cões, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 94, de 22 de mar ço de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam bo riú
– ACERC, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú-SC;

2 – Por ta ria nº 115, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Mon te Dou ra do da
Ama zô nia, na ci da de de Mon te Dou ra do, Mu ni cí pio
de Alme i rim-PA;

3 – Por ta ria nº 116, de 3 de abril de 2000 – Fun -
da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio, na ci da de
de Pi res do Rio-GO;

4 – Por ta ria nº 120, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Ruy Bar bo sa, na
ci da de de Ruy Bar bo sa-BA;

5 – Por ta ria nº 121, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car -
mó po lis de Mi nas e Re gião, na ci da de de Car mó po lis
de Mi nas-MG;

6 – Por ta ria nº 123, de 3 de abril de 2000 –
UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá -
ri as de Cur ve lo, na ci da de de Cur ve lo-MG;

7 – Por ta ria nº 127, de 5 de abril de 2000 – So ci -
e da de Rá dio Co mu ni tá ria Ca ma rá FM, na ci da de de
Ca ma ra gi be-PE;

8 – Por ta ria nº 128, de 5 de abril de 2000 – Cen -
tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra
do Mon te Ver de, na ci da de de San ta Bár ba ra do Mon -
te Ver de-MG.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 90 MC

Bra sí lia, 14 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 94, de 22 de mar ço de 2000, pela qual au -

to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio
Cam bo riú – ACERC, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,.
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000512/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 94, DE 22 DE MARÇO

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000512/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco -
ló gi ca do Rio Cam bo riú – ACERC, com sede na Rua
901, nº 431, sala 1101, na ci da de de Bal neá rio Cam -
bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar, pelo pra -
zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º  Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o grá -
fi cas com la ti tu de em 26º59’2"S e lon gi tu de em
48º38’24"W, uti li zan do  fre qüên cia de 05.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de, ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 144, DE 2001

(Nº 697/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria Para O De sen vol vi men -
to de Car mó po lis de Mi nas e Re gião a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Car mó po lis de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a 

Por ta ria nº 121, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Car mó po lis de Mi nas e Re gião a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Car mó po lis de Mi nas, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 814/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Ccmu ni ca ções, au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos sem di re i to de ex clu si vi -
da de ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 94 de 22 de mar ço de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam bo riú
– ACERC, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú-SC;

2 – Por ta ria nº 115, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Mon te Dou ra do da
Ama zô nia, na ci da de de Mon te Dou ra do, Mu ni ci pio
de Alme i rim-PA;

3 – Por ta ria nº 116, de 3 de abril de 2000 – Fun -
da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio, na ci da de
de Pi res do Rio-GO;

4 – Por ta ria nº 120, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Ruy Bar bo sa, na
ci da de de Ruy Bar bo sa-BA;

5 – Por ta ria nº l2l, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a cão Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car -
mó po lis de Mi nas e Re gião, na ci da de de Car mó po lis
de Mi nas-MG;

6 – Por ta ria nº 123, de 3 de abril de 2000 UMAC
– União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as de
Cur ve lo, na ci da de de Cur ve lo-MG:

7 – Por ta ria nº 127, de 5 de abril de 2000 – So ci -
e da de Rá dio Co mu ni tá ria Car na rá FM, na ci da de de
Ca ma ra gi be-PE;

8 – Por ta ria nº 128, de 5 de abril de 2000 – Cen -
tro So ci al Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra do 
Mon te Ver de, na ci da de de San ta Bár ba ra do Mon te
Ver de-MG.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 111/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 121, de 3 de abril de 2000, pela qual au to -
ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi -
men to de Car mó po lis de Mi nas e Re gião a exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Car mó po i is de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612 de 19 de fe ve re i ro de 1998, do 
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço,
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001047/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 121 DE 3 DE ABRIL 2000
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001 047/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Co mu ni tá ria para
o De sen vol vi men to de Car mó po lis de Mi nas e Re -
gião, com sede na Rua Co ra ção de Je sus nº 148 –
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Cen tro, na ci da de de Car mó po lis de Mi nas, Esta do de 
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi co de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za cão re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 20º32’30"S e lon gi tu de em
44º38’06"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i cão, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu cão do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

De cla ra ção

Na qua li da de de Re pre sen tan te le gal da Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car mó -
po lis de Mi nas e Re gião, de cla ro para os de vi dos fins
que:

Cle i de Sil va Fre i tas – Vice Pre si den te
Lí dia da Cos ta Gu i ma rães – 1ª Te sou re i ra
Ma ria do Car mo Re sen de – 2ª Te sou re i ro
Ro se li Ro dri gues da Sil va – 1ª Se cre tá ria
Afon so Gon çal ves Cos ta – 2º Se cre tá rio

Cons ti tu em a atu al Di re to ria da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car mó po lis 
de Mi nas e Re gião.

Por ser ver da de, fir mo a pre sen te de cla ra ção.
Car mó po lis de Mi nas, 13 de mar ço de 2000. –

Te re zi nha Ma ria de Je sus Nas ci men to, Pre si den te
da CODECA.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 384, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de
2001 (nº 453/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé -
dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca -
ção Eli as Man sour, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -

du la da, na ci da de de Rio Bran co, Esta do
do Acre.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.292,
de 1999, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 131, de 26 de
agos to de 1999, que au to ri za o Go ver no do Esta do do 
Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour, a exe cu tar, pelo pra zo de
10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pre sen te pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Arol do de Oli ve i ra, e
apro va ção unâ ni me da que le ór gão co le gi a do. Já na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da -
que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti -
tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de au -
to ri za ção, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser -
va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.
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A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 34 de 1992, ”dis põe so bre for ma li da des e cri -
té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no -
va ção de con ces são, per mis são para o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, Uni ver si da -
des e Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te –  Tião Vi a na, Re la tor – Jo -
nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – José
Co e lho – Wal deck Orne las –  Pe dro Piva – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i xe i ra 
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des –
Hugo Na po leão – Álva ro Dias – Ma ri na Sil va (abs -
ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
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c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................

PARECER Nº 385, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 105, de
2001 (nº 457/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé -
dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co o de na -
ção Eli as Man sour, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Sena Ma du re i ra,
Esta do do Acre.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.296,
de 1999, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 135, de 26 de
agos to de 1999, que au to ri za o Go ver no do Esta do do 
Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour, a exe cu tar, pelo pra zo de
10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 

fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de dc Sena
Ma du re i ra, Esta do do Acre.

Nos ter mos do § 1º do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços dc Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pre sen te pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra, e
apro va ção unâ ni me da que le ór gão co le gi a do. Já na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da -
que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti -
tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
au to ri za ção, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção
de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se
ao cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las
ob ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis -
sões para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio 
e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39 de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são, per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, Uni ver si da -
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des e Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to 
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to dc
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da per ti nen te, opi na mos pela apro va ção
do ato de ou tor ga em exa me, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor – Jo nas 
Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – José Co e -
lho – Wal deck Orne las – Pe dro Piva – Val mir Ama -
ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da -
ner – Emí lia Fer nan des – Hugo Na po leão – Álva ro
Dias – Ma ri na Sil va (abs ten ção) – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

....................................................................................

PARECERES Nºs 386 e 387, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
264, de l999, de au to ria da Se na do ra Emí -
lia Fer nan des, que acres cen ta dis po si ti -
vos à Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996, que “es ta be le ce as di re tri zes e ba -
ses da edu ca ção na ci o nal”.

PARECER Nº 386, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia (em aten di men to a re que -
ri men to da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I - Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 264, de
1999, de ini ci a ti va da Se na do ra Emí lia Fer nan des, in -
clui dis po si ti vo so bre os cur sos de mes tra do e de dou -
to ra do em edu ca ção a dis tân cia na Lei nº 9.394, de 20 
de de zem bro de 1996, Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção (LDB).

De acor do com o PLS, a re a li za ção de pro gra -
mas de mes tra do e de dou to ra do, bem como o re gis -
tro e o re co nhe ci men to dos res pec ti vos di plo mas, ob -
ser va rá as mes mas nor mas re la ti vas ao en si no pre -
sen ci al, ade qua das às pe cu li a ri da des da edu ca ção a
dis tân cia. De ter mi na a pro po si ção, ain da, que se
deve as se gu rar a re a li za ção pre sen ci al e pe rió di ca de 
exa mes, as sim como a de fe sa de tra ba lhos ou ou tro
meio de ava li a ção de de sem pe nho.

A jus ti fi ca ção do pro je to lem bra o im pac to que
as trans for ma ções tec no ló gi cas vêm exer cen do so -
bre a edu ca ção e des ta ca os sig ni fi ca ti vos avan ços
que a LDB pro por ci o nou no cam po da edu ca ção a
dis tân cia. Enfa ti za, en tre tan to, que é pre ci so avan çar
mais, afim de abrir os ca mi nhos ne ces sá ri os para a
re a li za ção de pro gra mas de pós-gra du a ção stric to

sen su a dis tân cia e de ter cri té ri os lú ci dos tan to para
a sua re a li za ção no País, como para o re co nhe ci men -
to dos di plo mas ex pe di dos no ex te ri or.

Envi a do ini ci al men te para a Co mis são de Edu -
ca ção, o PLS nº 264/99 foi re me ti do a esta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em vir tu de da
apro va ção de re que ri men to apre sen ta do pelo Se na -
dor Edi son Lo bão.

II - Aná li se

O art. 22, XXIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ter -
mi na ser da com pe tên cia pri va ti va da União le gis lar
so bre di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal.

Com base nes sa dis po si ção, foi edi ta da a Lei nº
9.394/96, que dis põe so bre di ver sas nor mas edu ca ci -
o na is com va li da de para todo o País. Entre es sas nor -
mas, en con tra-se o art. 80, que tra ta da edu ca ção a
dis tân cia, cam po de de sen vol vi men to re cen te e de
pers pec ti vas pro mis so ras. Com a evi den te pre o cu pa -
ção de con tro lar o cres ci men to de uma área ain da
pou co co nhe ci da, o § 2º do art. 80 da LDB es ti pu la
que cabe à União re gu la men tar os re qui si tos para a
re a li za ção de exa mes e re gis tro de di plo mas re la ti vos
a cur sos de edu ca ção a dis tân cia.

O PLS em exa me, por sua vez, cer ta men te tam -
bém pre o cu pa do com even tu a is abu sos no novo se -
tor, pro cu ra ex pli ci tar, no pró prio tex to da LDB, que os
cur sos de mes tra do e de dou to ra do a dis tân cia de vem 
ob ser var, res pe i ta das suas pe cu li a ri da des, nor mas
si mi la res às do en si no pre sen ci al, in clu si ve no que se
re fe re às for mas de ava li a ção.

Pode-se iden ti fi car nes sa ini ci a ti va o pro pó si to
de ga ran tir pa drão de qua li da de do en si no, con for me
prin cí pio ins cri to no art. 206, VII, e, em re la ção es pe -
ci fi ca men te à ini ci a ti va pri va da, no art. 209, II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se a pro pos ta apre sen ta da é ade qua da ou não
para atin gir esse fim, cabe à Co mis são de Edu ca ção
de ci dir, por oca sião do jul ga men to do seu mé ri to. No
que diz res pe i to à sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da -
de, ne nhum re pa ro há a fa zer.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela cons ti tu ci o na -
li da de e ju ri di ci da de do Pro je to de Lei do Se na do nº
264, de 1999.

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2001.
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PARECER Nº 387, DE 2001
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I - Re la tó rio

Encon tra-se nes ta Co mis são, para ser apre ci a -
do em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do 
nº 264, de 1999.

A pro po si ção em aná li se, de au to ria da Se na do -
ra Emí lia Fer nan des, tem como ob je ti vo acres cen tar à 
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal
(LDB) dis po si ti vo para re gu lar tan to o re gis tro e o re -
co nhe ci men to de di plo mas de mes tra do e de dou to ra -
do ob ti dos por meio da edu ca ção a dis tân cia, quan to
a re a li za ção de pro gra mas de edu ca ção a dis tân cia
no Bra sil, exi gin do, nes ses ca sos, ob ser va ção das
nor mas vi gen tes para o en si no pre sen ci al, ade qua -
das às pe cu li a ri da des da edu ca ção a dis tân cia e as -
se gu ra da a re a li za ção pre sen ci al de exa me e de fe sa
de tra ba lhos ou ou tras for mas de ava li a ção do de -
sem pe nho.

De ter mi na tam bém o Pro je to que o Po der Exe cu ti -
vo re gu la men te a ma té ria no pra zo de no ven ta dias.

Na jus ti fi ca ção da Pro po si ção, sua ilus tre au to ra 
res sal tou os sig ni fi ca ti vos avan ços pro por ci o na dos
pela LDB no que se re fe re à ava li a ção e à edu ca ção a
dis tân cia, mas des ta cou tam bém a ne ces si da de de
se avan çar mais, a fim de fa ci li tar a aber tu ra para a re -
a li za ção de pro gra mas de pós- gra du a ção a dis tân cia
tan to no País como no ex te ri or, uti li zan do cri té ri os lú -
ci dos, in clu si ve para o re gis tro dos di plo mas ex pe di -
dos no ex te ri or.

No pra zo re gi men tal para re ce bi men to de
emen das na Co mis são, não hou ve ma ni fes ta ção dos
Se nho res Se na do res.

II - Aná li se

A Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996 —
mais co nhe ci da como Lei Darcy Ri be i ro ou Lei dc Di re -
tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal (LDB) —, pre ven -
do, com a ex plo são dos me i os de co mu ni ca ção e da in -
for má ti ca, o de sen vol vi men to da edu ca ção a dis tân cia
em todo o mun do, in clu si ve no Bra sil, re gu lou a ma té ria
em seu art. 80, es ta be le cen do; nos §§ 2º e 3º, que:

§ 2º A União re gu la men ta rá os re qui si -
tos para a re a li za ção de exa mes e re gis tro
de di plo mas re la ti vos a cur sos de edu ca ção
a dis tân cia.

§ 3º As nor mas para pro du ção, con tro le
e ava li a ção de pro gra mas de edu ca ção a dis -
tân cia e a au to ri za ção para sua im ple men ta -
ção (SIC) ca be rão aos res pec ti vos sis te mas

de en si no, po den do ha ver co o pe ra ção e in -
te gra ção en tre os di fe ren tes sis te mas.

§º 3º do art. 48 da LDB de ter mi na o se guin te:

§ 3º Os di plo mas de Mes tra do e de
Dou to ra do, ex pe di dos por uni ver si da des es -
tran ge i ras só po de rão ser re co nhe ci dos por
uni ver si da des que pos su am cur so de
pós-gra du a ção re co nhe ci dos e ava li a dos,
na mes ma área de co nhe ci men tos e em ní -
vel equi va len te ou su pe ri or.

Com pe te, por tan to, à União re gu la men tar a ma -
té ria no que diz res pe i to à re a li za ção de exa mes e re -
gis tro de di plo mas, o que já vem sen do fe i to pelo Po -
der Exe cu ti vo, por meio dos De cre tos nº 2.494, de l0
de fe ve re i ro de 1998, e nº 2.561, de 27 de abril de
1998. Mas, em re la ção aos pro gra mas e di plo mas de
pós-gra du a ção, não há ain da uma re gu la men ta ção
es pe cí fi ca. É im por tan te, por tan to, que a Lei es ta be le -
ça a nor ma ge ral a res pe i to, para ga ran tir di re i tos e fa -
ci li tar a re gu la men ta ção, o que nos leva a con cor dar
com a ar gu men ta ção da au to ra do Pro je to.

Com efe i to, o Pro je to es ta be le ce dis po si ções
que são de or dem ge ral e cla ra men te de com pe tên cia 
da União, não des cen do a de ta lhes in fra le ga is, nem
fe rin do os prin cí pi os fe de ra ti vo e de in de pen dên cia e
har mo nia en tre os Po de res.

Qu an to ao mé ri to, jus ti fi ca—se a pro pos ta do
Pro je to ten do em vis ta que já exis tem pes so as fa zen -
do cur sos de pós-gra du a ção a dis tân cia em ou tros
pa í ses e elas pre ci sam de nor mas cla ras so bre os di -
plo mas que ob te rão. Qu an to aos cur sos bra si le i ros,
eles tam bém pre ci sam de nor mas ge ra is para ba li zar
o pla ne ja men to e o de sen vol vi men to de seus pro gra -
mas e para per mi tir o uso tan to de for mas pre sen ci a is
de ava li a ção, tais como exa mes e de fe sa de dis ser ta -
ções e de te ses, quan to ou tras for mas que ve nham a
ser de sen vol vi das com as ino va ções da tec no lo gia
edu ca ci o nal.

Nos sa úni ca ob je ção diz res pe i to à téc ni ca le -
gis la ti va, pois o Pro je to tra ta de dois as sun tos bem
dis tin tos em um só dis po si ti vo, qua is se jam, a re a li za -
ção de pro gra mas para os cur sos re a li za dos no Bra sil
e o re co nhe ci men to de di plo mas ob ti dos no ex te ri or.
No en tan to, essa ques tão pode ser fa cil men te re sol vi -
da com a di vi são do § 3º pro pos to em dois pa rá gra fos, 
por meio de uma emen da do re la tor.

Em suma, o pro je to de lei em apre ci a ção, com a
mo di fi ca ção que o ajus te à boa téc ni ca le gis la ti va,
me re ce pa re cer fa vo rá vel.

III – Voto

Di an te do re la tó rio e da aná li se que apre sen ta -
mos, con clu í mos que não há óbi ces quan to à cons ti -
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tu ci o na li da de ou à ju ri di ci da de que pos sam jus ti fi car a 
re je i ção do Pro je to de Lei nº 264, de 1999.

Qu an to ao mé ri to, opi na mos pela sua apro va -
ção, com a emen da que apre sen ta mos a se guir, ape -
nas para uma cor re ção da téc ni ca le gis la ti va e para
um aper fe i ço a men to da re da ção.

EMENDA Nº 1-CE

Subs ti tua-se o § 3º pro pos to no Pro je to pe los
se guin tes pa rá gra fos:

§ 3º A re a li za ção de pro gra mas de mes tra do e
de dou to ra do por meio da edu ca ção a dis tân cia ob -
ser va rá, no que cou ber, as mes mas nor mas vi gen tes
para o en si no pre sen ci al, per mi tin do-se as ade qua -
ções ne ces sá ri as as pcu li a ri dadcs des sa mo da li da de

do pro ces so edu ca ci o nal, mas exi gin do-se a re a li za -
ção pre sen ci al de exa mes e de fe sa de tra ba lhos ou
ou tras for mas de ava li a ção do de sem pe nho, que ve -
nham a ser de sen vol vi das com as ino va ções da tec -
no lo gia edu ca ci o nal.

§ 4º O re gis tro e re co nhe ci men to de di plo mas
de mes tra do e de dou to ra do ob ti dos em uni ver si da -
des es tran ge i ras por meio da edu ca ção a dis tân cia
obe de ce rão o dis pos to no § 3º do art. 48 des ta Lei.

Sala das Ses sões, em 15 de maio de 2001. - Ri -
car do San tos, Pre si den te - Tião Vi a na, Re la tor ad
hoc - Jo nas Pi nhe i ro - Luiz Pon tes - José Co e lho -
Wal deck Orne las - Ro meu Tuma - Nilo Te i xe i ra
Cam pos - Val mir Ama ral - Ca sil do Mal da ner - Pe -
dro Piva - Álva ro Dias - Hugo Na po leão - Ma ri na
Sil va - Gil vam Bor ges.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 264, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
“es ta be le ce as di re tri zes e ba ses de edu -
ca ção na ci o nal".

O Con gres so Na ci o nal  de cre ta,
Art. 1º Inclua-se o se guin te § 3º ao art. 80 da Lei

nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, re nu me ran -
do-se os de ma is:

Art. 80. ...............................................................

...........................................................................

§ 3º A re a li za ção de pro gra mas de mes tra do e
de dou to ra do por meio da edu ca ção a dis tân cia ob -
ser va rá, no que cou ber, as mes mas nor mas vi gen tes
para o en si no pre sen ci al, per mi tin do-se as ade qua -
ções ne ces sá ri as às pe cu li a ri da des des sa mo da li da -
de do pro ces so edu ca ci o nal, mas exi gin do-se a re a li -
za ção pre sen ci al de exa mes e de fe sa de tra ba lhos ou 
ou tras for mas de ava li a ção do de sem pe nho, que ve -
nham a ser de sen vol vi das com as ino va ções da tec -
no lo gia edu ca ci o nal.



§ 4º O re gis tro e re co nhe ci men to de di plo mas
de mes tra do  de dou to ra do ob ti dos em uni ver si da des
es tran ge i ras por meio da edu ca ção a dis tân cia obe -
de ce rão o dis pos to no § 3º do art. 48 des ta Lei.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são 15 de maio dc 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor.

REQUERIMENTO Nº DE 1999-CE

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Inci so I do art. 101 do

Re gi men to Inter no do Se na do, o exa me pre li mi nar da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre
a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do PLS nº 264, de 
1999, que “acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re tri -
zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal”.

Sala das Co mis sões, Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil 1988

....................................................................................

CAPITULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
....................................................................................

XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal;
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

SEÇÃO I
Da Edu ca ção

....................................................................................
Art. 206. O en si no será mi nis tra do com base nos 

se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

VII – ga ran tia de pa drão de qua li da de
....................................................................................
....................................................................................

Art. 209. O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da,
aten di das as se guin tes con di ções:
....................................................................................

II – au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pelo
Po der Pú bli co.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................

CAPÍTULO IV
Da Edu ca ção Su pe ri or 

....................................................................................
Art. 48. Os di plo mas de cur sos su pe ri o res re co -

nhe ci dos, quan do re gis tra dos, te rão va li da de na ci o -
nal como pro va da for ma ção re ce bi da por seu ti tu lar.
....................................................................................

§ 3º Os di plo mas de Mes tra do e de Dou to ra do
ex pe di dos por uni ver si da des es tran ge i ras só po de rão 
ser re co nhe ci dos por uni ver si da des que pos su am
cur sos de pós-gra du a ção re co nhe ci dos e ava li a dos,
na mes ma área de co nhe ci men to e em ní vel equi va -
len te ou su pe ri or.
....................................................................................

TÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art. 80. O Po der Pú bli co in cen ti va rá o de sen vol -

vi men to e a ve i cu la ção de pro gra mas de en si no a dis -
tân cia, em to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no, e 
de edu ca ção con ti nu a da.
....................................................................................

§ 2º A União re gu la men ta rá os re qui si tos para a
re a li za ção de exa mes e re gis tro de di plo ma re la ti vos
a cur sos de edu ca ção a dis tân cia.

§ 3º As nor mas para pro du ção, con tro le e ava li a -
ção de pro gra mas de edu ca ção a dis tân cia e  a au to ri -
za ção para sua im ple men ta ção, ca be rão aos res pec -
ti vos sis te mas de en si no, po den do ha ver co o pe ra ção
e in te gra ção en tre os di fe ren tes sis te mas.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.494,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998

Re gu la men ta o art. 80 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, e dá
ou tras pro vi dên ci as.
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....................................................................................

....................................................................................

DECRETO Nº 2.561,
DE 27 DE ABRIL DE 1998

Alte ra a re da ção dos arts. 11 e 12 do 
De cre to nº 2.494, de 10 de fe ve re i ro de
1998, que re gu la men ta o dis pos to no art.
80 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996.

....................................................................................

....................................................................................

(*) PARECERES NºS 538 E 539, DE 2000,
E 388, DE 2001, 

DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

So bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 199, de 1999 (nº 501/97, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Por ta 
Voz de Ci a nor te Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

(*) Re pu bli ca do para cor ri gir a nu me ra ção dos Pa re ce res nºs 538 e
539, de 2000, e acres cen tar o Pa re cer nº 388, de 2001 – CE 

PARECER Nº 538, DE 2000

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 199, de 1999 (nº 501, de 1997, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda. 
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 462, de
1996, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 16 de maio
de 1996, que re no va a con ces são para ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 1º o art. 223, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in -
te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção
foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção apli cá vel
o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en -
di men to Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Anto nio Pa u la de Sou sa da Bár ba ra  50.000
 Eli ab Vi e i ra Mo re no 25.000
 Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães 25.000
To tal de Co tas   100.000

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis são 
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Koyu Iha, e apro va -
ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va, con -
tra o voto do De pu ta do Ha rol do Sa bóia.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção pelo Con gres -
so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam con ces -
são, pe mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços e ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
pra ti ca do pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes sa Casa do 
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do aná li se des ta Co mis são e Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 199, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral fi can do ca rac te ri za -
do que a en ti da de Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha -
bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 13 de de zem bro de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor – Luiz
Otá vio – Lú dio Co e lho – Jor ge Bor nha u sen – Agne -
lo Alves – Fran ce li no Pe re i ra – Ja der Bar ba lho –
Bel lo Par ga – Ma gui to Vi le la – Amir Lan do – Lú cio
Alcân ta ra – Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Si que -
i ra Cam pos – Ney Su as su na.
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PARECER Nº 539, DE 2000

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I _ Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº

199, de 1999 (nº 501, de 1997, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato do Po der Exe cu ti vo que re -
no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Por ta Voz de Ci -
a nor te Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ci a nor te, Esta do 
do Pa ra ná.

A ma té ria, de po is de apro va da pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos, veio ao Se na do Fe de ral. Nes ta Casa, foi
ob je to de uma pri me i ra apre ci a ção pela Co mis são de
Edu ca ção, em 13 de de zem bro de 1999, quan do pa -
re cer de nos sa au to ria foi apro va do. Entre tan to, em 11 
de fe ve re i ro pró xi mo pas sa do, re tor nou a esta Co mis -
são, me di an te pe di do de seu Pre si den te, Se na dor
Fre i tas Neto, que aten deu a pe di do des te Re la tor, “em 
vir tu de de de nún ci as re ce bi das so bre a ve ra ci da de
das in for ma ções pres ta das quan do da ins tru ção do
pe di do”. Des ta for ma, a pro po si ção foi en ca mi nha da a 
esta Co mis são, para re e xa me.

O Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te a Men sa -
gem Pre si den ci al nº 462, de 1996, sub me teu ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te de De cre to de 16 de
maio de 1998, que re no va a con ces são para ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
in ci so XII do art. 49, com bi na do com o § 1º do art. 223, 
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Expo si ção de Mo ti vos nº 51, de 7 de maio de
1996 en ca mi nha da pelo Mi nis tro das Co mu ni ca ções
ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in te gra
os au tos, in for ma que a pre sen te so li ci ta ção foi ins tru -
í da de con for mi da de com a le gis la ção apli cá vel e que
a emis so ra está fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti -
cas téc ni cas a ela atri bu í das pelo Mi nis té rio, o que
jus ti fi ca o seu de fe ri men to.

Acom pa nha o pe di do uma có pia da sé ti ma al te -
ra ção do con tra to so ci al da Rá dio Por ta Voz de Ci a -
nor te Ltda., re gis tra da no Ca das tro Na ci o nal da Pes -
soa Ju rí di ca sob o nº 80-005.002/0001-02. Me di an te
essa al te ra ção con tra tu al, re ti ra-se da so ci e da de a
só cia Ali ce Yu lie To mi go, “que pos su ía na so ci e da de,
in te i ra men te in te gra li za das, 1.341 (um mil, tre zen tas
e qua ren ta e uma) co tas, de R$1,00 (um real) cada
uma, que por este ins tru men to está ce den do e trans -
fe rin do-as aos só ci os in gres san tes, sen do: 50% (cin -
qüen ta por cen to) para o só cio Eli ab Vi e i ra Mo re no, e
50% (cin qüen ta por cen to) para o só cio Sér gio Ro dri -
go Ruiz Gu i ma rães, pelo va lor no mi nal de

R$1.341,00 (um mil, tre zen tos e qua ren ta e um re a is), 
que con fes sa es tar re ce ben do em mo e da cor ren te do 
país, no pre sen te ato”.

Pela cláu su la sub se qüen te, a quin ta, a só cia Ali -
ce Yu lie To mi go dá aos só ci os in gres san tes, Eli ab Vi -
e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães e ao
só cio re ma nes cen te, Antô nio Pa u la de Sou za Bar ba -
ra, “ple na, rasa e ge ral qui ta ção da ses são (sic) de co -
tas ora efe tu a das, de cla ran do, ain da, que res pon de rá
so li da ri a men te com os só ci os in gres san tes e o só cio
re ma nes cen te, pe los atos pra ti ca dos na em pre sa, até 
a data de 14-4-97.”

Esta é pre ci sa men te a data do do cu men to da
sé ti ma al te ra ção de con tra to so ci al da Rá dio Por ta
Voz de Ci a nor te Ltda., 14 de abril de 1997. Cha ma a
aten ção, en tre tan to, no do cu men to, por meio do qual
foi ce di do o pa tri mô nio, o fato de que o mes mo não se
en con tra as si na do pela só cia ce den te Ali ce Yu lie To -
mi go, nem tam pou co pelo só cio re ma nes cen te, Anto -
nio Pa u la de Sou za da Bar ba ra. Ape nas os “só ci os in -
gres san tes”, Eli ab V. Mo re no e Sér gio R. L. Gu i ma -
rães, fir mam o do cu men to de que se va lem para so li -
ci tar, em nome da em pre sa, a re no va ção da con ces -
são à re fe ri da en ti da de.

Inte gra o pro ces sa do do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo sob exa me có pia do Auto de Ma nu ten ção de
Pos se, me di an te o qual o Ofi ci al de Jus ti ça Aris teu
Nu nes e a Ofi ci a la Vera L. Enu mo, “em cum pri men to
ao res pe i tá vel man da do, em Tu te la Ante ci pa da, do
MM. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel des ta Ci da de e Co -
mar ca de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, ex tra í do dos
au tos da Ação De cla ra tó ria, sob nº 452/98, em que é
re que ren te Eli ab Ve i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz
Gu i ma rães, após as for ma li da des le ga is, (...) Ma nu te -
ni mos na Pos se os re que ren tes Eli ab Vi e i ra Mo re no e
Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães, na prá ti ca de to dos
os Atos e Ge ren ci a men to e Co man do da Rá dio Por ta
Voz de Ci a nor te, até fi nal jul ga men to da lide. (...)“.

Vê-se, por tal do cu men to, que os ci da dãos que
pro mo ve ram a al te ra ção no con tra to so ci al da em pre -
sa im pe tra ram ação ju di ci al — uma ação de cla ra tó ria
de di re i to de pro pri e da de, para que o Po der Ju di ciá rio
de cla ras se que são pro pri e tá ri os do bem em dis pu ta
—  e o fi ze ram com pe di do de tu te la an te ci pa da, que
foi con ce di da pelo Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da ci -
da de de Ci a nor te, Wil li am Artur Pus si.

Con tra essa de ci são, Anto nio Pa u la de Sou za
Bar ba ra e Ali ce Yu lie To mi go im pe tra ram agra vo de
ins tru men to pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça do Pa ra ná,
re que ren do, ao mes mo tem po, li mi nar de se qües tro
do bem, a emis so ra, em fa vor de Ali ce Yu lie To mi go.
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Ao de ci dir, os de sem bar ga do res in te gran tes da Qu ar -
ta Câ ma ra Cí vel do Tri bu nal de Jus ti ça do Pa ra ná,
por una ni mi da de de vo tos, acor da ram em dar pro vi -
men to ao re cur so, re for man do a de ci são do juiz de
pri me i ra ins tân cia, e em con ce der a li mi nar de se -
qües tro, in di can do a agra van te Ali ce Yu lie To mi go
para o car go de de po si tá ria fiel do bem.

Os do cu men tos mais re cen tes que cons tam do
pro ces sa do dão con ta de que a Empre sa, de acor do
com as de ci sões do Po der Ju di ciá rio do Pa ra ná, tem
como co tis tas Anto nio Pa u la de Sou za de Bar ba ra e
Ali ce Yu lie To mi go. E o que cons ta do ofí cio subs cri to
pela De le ga da in te ri na do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções no Pa ra ná, Te re za Fi al kos ki De que che, em 23
de no vem bro de 1998, as sim como da De cla ra ção do
De le ga do Inte ri no-Subs ti tu to do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções no Pa ra ná, Ede nil son Edi son Ma ri nho, em
27 de no vem bro de 1999, e da Cer ti dão Sim pli fi ca da,
emi ti da pela Jun ta Co mer ci al do Pa ra ná, em 15 de
de zem bro de 1999. To dos es ses do cu men tos in for -
mam que a Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda. tem
como só ci os Anto nio Pa u la de Sou za Bar ba ra e Ali ce
Yu lie To mi go.

Re sul ta, por tan to, de todo o ex pos to, que a com -
po si ção aci o ná ria da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda., con for me en ten di men to do Po der Ju di ciá rio do
Pa ra ná, con tem pla a par ti ci pa ção pa ri tá ria dos só ci os 
Anto nio Pa u la de Sou za Bar ba ra e Ali ce Yu lie To mi go.
Entre tan to, a do cu men ta ção en ca mi nha da pelo Po -
der Exe cu ti vo ao Con gres so Na ci o nal, que ins trui o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo sob exa me, de -
mons tra ou tra si tu a ção: por ela, são aci o nis tas
Anto nio Pa u la de Sou za da Bar ba ra (com me ta de
das co tas), e Eli ab Vi e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go
Ruiz Gu i ma rães, aos qua is per ten ce ri am a ou tra
me ta de, em par tes igua is.

Tra ta-se, no caso, de um erro ma te ri al de gran de 
vul to, uma vez que, nos ter mos da alí nea i do in ci so I
do art. 12 da Re so lu ção nº 39, de 1992, que “dis põe
so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos
atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens”, o exa me e a apre ci a ção
pela Co mis são de Edu ca ção de tais atos obe de ce rão
à de ter mi na das for ma li da des e cri té ri os, den tre os
qua is se in clui “do cu men tos atu a li za dos re ve lan do a
com po si ção aci o ná ria da emis so ra e even tu a is al te ra -
ções ha vi das no con tra to so ci al du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, nos qua is se es cla re ça se os re -
que ren tes fo ram ce den tes ou con ces si o ná ri os de co -

tas, ações ou ou tros me i os de trans fe rên cia do con -
tro le di re to ou in di re to da so ci e da de”.

Ocor re que, no caso, os de ma is do cu men tos
acos ta dos ao pro ces sa do dão con ta de que esse do -
cu men to es sen ci al, a cuja na tu re za nos re fe ri mos aci -
ma, foi mu i to pos si vel men te, ob je to de fra u de ou,
quan do me nos, en con tra-se de sa tu a li za do, di an te da
de ci são to ma da pelo Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do 
Pa ra ná.

Sa be mos que a con ces são para a ex plo ra ção
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra é de na tu re za pes -
so al, ou, nos te mos uti li za dos pe los ju ris tas, ins tu i tu
per so nae. O be ne fi ciá rio da con ces são não pode
trans fe ri-la para ou tros sem a au to ri za ção do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções.

No en tan to, não está cla ro, no caso, para quem
se está ou tor gan do a con ces são. Exis te uma que re la
ju rí di ca não re sol vi da, pois da de ci são do Tri bu nal de
Jus ti ça do Pa ra ná — a úl ti ma a que ti ve mos aces so — 
ain da cabe re cur so. A ou tor ga de uma con ces são de
emis so ra de rá dio a quem não te nha con di ções de
pres tar o ser vi ço de for ma ade qua da, ou te nha ad qui -
ri do o con tro le da em pre sa me di an te qual quer tipo de
fra u de, se ria um ato ir res pon sá vel do Con gres so Na -
ci o nal.

Como o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo res pec ti -
vo já foi apro va do pela Câ ma ra  dos De pu ta dos, afi gu -
ra-se im pró pria a de vo lu ção de todo o pro ces so ao
Pre si den te da Re pú bli ca, para a cor re ção do erro ma -
te ri al.

II - Voto

Le van do em con si de ra ção o qua dro fá ti co aci -
ma des cri to e as nor mas ju rí di cas per ti nen tes à ma té -
ria, voto no sen ti do de que esta Co mis são de Edu ca -
ção de ci da pelo so bres ta men to do exa me des sa ma -
té ria até que se jam es cla re ci das as ques tões ju rí di -
cas per ti nen tes ao con tro le aci o ná rio da Rá dio Por ta
Voz de Ci a nor te Ltda.

Nes se ín te rim, que se jam no ti fi ca dos des sa de -
ci são o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e o Po der Ju di -
ciá rio do Esta do do Pa ra ná, e a mes mo tem po so li ci -
ta das a eles to das as in for ma ções dis po ní ve is a res -
pe i to do as sun to.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2000. -  Hugo
Na po leão, Pre si den te even tu al - Álva ro Dias, Re la -
tor - José Jor ge - Ger son Ca ma ta - Agne lo Alves -
Luiz Otá vio - Lú cio Alcân ta ra - Edi son Lo bão - Ge -
ral do Althoff - Jef fer son Pe res - Se bas tião Ro cha -
Bel lo Par ga - Ro meu Tuma - Ma gui to Vi le la - Iris
Re zen de.
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REQUERIMENTO Nº 302, DE 2000

Re que i ro, nos te mos do ca put do art. 335, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o so bres ta -
men te do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 199, de
1999 que, “Apro va o ato que re no va a con ces são ou -
tor ga da à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná”, para
aguar dar o po si ci o na men to do Po der Ju di ciá rio so bre
as ques tões ju rí di cas per ti nen tes ao con tro le aci o ná -
rio da Rá dio su pra ci ta da.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2000. — Fre i -
tas Neto, Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção —
José Jor ge — Ger son Ca ma ta — José Fo ga ça —
Luiz Otá vio — Lú cia Alcân ta ra— Se bas tião Ro cha 
— Bel lo Par ga — Ro meu Tuma — Djal ma Bes sa —
Jo nas Pi nhe i ro — He lo í sa He le na (abs ten ção) —
Lú dio Co e lho — Álva ro Dias — Hugo Na po leão.

PARECER Nº 388, DE 2001

Re la tor: Se na dor ALVARO DIAS

I _ RELATÓRIO

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 199, de 1999 (nº 501, de 1997, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 462, de
1996, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 16 de maio de
1996, que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na -
do com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Koyu Iha, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

No Se na do, a Co mis são de Edu ca ção apro vou,
no dia 25 de abril de 2000, pa re cer do Se na dor Alva ro 

Dias, pelo so bres ta men to da ma té ria, até o pro nun ci -
a men to fi nal do Po der Ju di ciá rio so bre as ques tões
re la ti vas ao con tro le aci o ná rio da Rá dio em exa me. O
pa re cer con clui pela no ti fi ca ção des sa de ci são ao Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções e ao Po der Ju di ciá rio do
Pa ra ná, so li ci tan do aos mes mos as in for ma ções per -
ti nen tes ao as sun to em tela. Tais do cu men tos es tão
ane xa dos aos au tos, nas fo lhas 226 a 230.

Em 23 de fe ve re i ro de 2001, a Pre si dên cia do
Se na do de ter mi na a ane xa ção dos ofí ci os nº 14/2000, 
do De sem bar ga dor-Re la tor do Tri bu nal de Jus ti ça do
Pa ra ná nº 585/2000, do Juiz de Di re i to da Co mar ca de 
Ci a nor te-PR, e do Avi so nº 13/2000/GM-MC, do Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do
as in for ma ções que elu ci dam de for ma fi nal a ma té -
ria, per mi tin do seu pros se gui men to. A do cu men ta ção
ci ta da foi jun ta da aos au tos, nas fo lhas 231 a 359.

II _ ANÁLISE

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III _ VOTO

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 199, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são,  15 de maio de 2001. _  Ri -
car do San tos _ Pre si den te, Álva ro Dias _ Re la tor,
Jo nas Pi nhe i ro, Ro meu Tuma, Luiz Pon tes, José
Co e lho, Wal deck Orne las, Pe dro Piva, Val mir Ama -
ral, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Ca sil do Mal da ner, Emi lia Fer nan des, Hugo
Na po leão, Ma ri na Sil va (abs ten ção), Tião Vi a na.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL  1988

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal:

....................................................................................
XII _ apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO 
ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO.

OF. SF Nº 932/2000

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2000

Exmº Se nhor 
Mi nis tro João Pi men ta da Ve i ga Fi lho
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções
Espla na da dos Mi nis té ri os, Blo co “R”
Bra sí lia, DF

Se nhor Mi nis tro,
Ten do em vis ta a apro va ção do Pa re cer nº 538,

de 2000, pela Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral, so li ci to a V. Exª in for ma ções ne ces sá ri as à ins -
tru ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 199, de
1999 (nº 501/97 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53740.000412/93-15).

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

AVISO Nº 13/GM-MC

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia _ DF

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Ofí cio SF nº 932/2000 en ca mi -
nho a V. Exª a Infor ma ção Con jur nº 61/2001, que
ado to, e que tra ta es pe ci al men te da si tu a ção ju rí di ca,
com en fo que em sua com po si ção so ci e tá ria, da Rá -
dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, cujo pro ces so
que tra ta da re no va ção da con ces são en con tra-se
sub me ti do à apro va ção des sa Casa.

Res pe i to sa men te, _ Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

INFORMAÇÃO CONJUR Nº 061/2001

Re fe rên cia: Ofí cio SF nº 932/2000
Assun to: Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.

O Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral, me -
di an te ofí cio em re fe rên cia, so li ci ta ao Sr. Mi nis tro
des ta Pas ta, in for ma ções ne ces sá ri as à ins tru ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 199, de 1999,
que apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da 
à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

2 – Jun ta men te com ofí cio ci ta do, en ca mi nha o
Pa re cer nº 538, de 2000, da Co mis são de Edu ca ção
da que la Casa, que opi nou pelo so bres ta men to do
exa me da ma té ria até que se jam es cla re ci das as
ques tões ju rí di cas re fe ren tes ao con tro le so ci e tá rio
da en ti da de, con for me re la ta.

3 – A ques tão le van ta da no Pa re cer nº
538/2000, pren de-se ao fato de que te ria ha vi do “erro
ma te ri al gra ve” quan do do en ca mi nha men to do pro -
ces so pelo Po der Exe cu ti vo, ten do em vis ta a di ver -
gên cia que apon ta, no que se re fe re à com po si ção so -
ci e tá ria da en ti da de in di ca da no pro ces so que tra tou
da re no va ção da con ces são, à vis ta de al te ra ção con -
tra tu al jun ta da àque les au tos.

4 – O pe di do de re no va ção da con ces são for mu -
la do pela en ti da de, e pro ces sa do sob nº
53740.000412/93, re ce beu pa re cer fa vo rá vel da
DMC/PR, de nº 165 (fls. 26/27), que foi ra ti fi ca do na
for ma do Pa re cer CONJUR nº 3641/95 (fls. 28 dos au -
tos), re sul tan do na ex pe di ção do De cre to de 16 de
maio de 1996, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
de 17 se guin te, en ca mi nha do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal, em obe diên cia às dis po si ções cons -
ti tu ci o na is, pela Men sa gem Pre si den ci al nº 426, de
1996.

5 – Na que la opor tu ni da de, e até a pre sen te
data, en con tram-se apro va dos, na for ma da EM nº
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172/89, de 18 de ou tu bro de 1989, pu bli ca da no Diá -
rio Ofi ci al da União de 26 se guin te, cu jos atos le ga is
de cor ren tes fo ram apro va dos pela Por ta ria nº 152, de 
6 de agos to de 1990, os se guin tes qua dros so ci e tá rio
e di re ti vo da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.:

Co tis tas Co tas
Antô nio Pa u lo de Sou za da Bár ba ra 1.341
Ali ce Yu lie To mi go 1.341
 To tal 2.682

Ge ren te: Ali ce Yu lie To mi go

6 – A al te ra ção con tra tu al a que se re fe re o Pa -
re cer nº 538/2000, é da ta da, como bem men ci o na o
pró prio pa re cer, de 14 de abril de 1997, ou seja,
qua se um ano após o en ca mi nha men to dos au tos
ao Con gres so Na ci o nal, e só po de ria ter sido jun ta -
da aos au tos quan do os mes mos já se en con tra vam 
no Con gres so Na ci o nal, dada a im pos si bi li da de ma -
te ri al de, em 1996, o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
co nhe cer e en ca mi nhar um do cu men to ela bo ra do e
as si na do em 1997.

7 – Ten do em vis ta a pos te ri o ri da de da jun ta da
da al te ra ção con tra tu al da ta da de 14 de abril de 1997, 
ou seja, re pe ti mos, qua se um ano após a re mes sa ao
Con gres so Na ci o nal, do pro ces so de re no va ção a
que se re fe re, não há como se ques ti o nar “a ve ra ci da -
de das in for ma ções pres ta das quan do da ins tru ção
do pe di do” nem tam pou co re co nhe cer a ocor rên cia
de “erro ma te ri al de gran de vul to”, por um fato des co -
nhe ci do pelo Po der Exe cu ti vo, até en tão. Co te jan -
do-se as da tas in di ca das, so men te um olhar me nos
avi sa do che ga ria a tais con clu sões.

8 – Con si de re-se, ain da, que a al te ra ção con tra -
tu al em co men to traz em si to dos os in dí ci os de que
não te ria sido for ma li za da, uma vez que não con tém
as ne ces sá ri as as si na tu ras dos co tis tas ce den tes,
que são os úni cos apro va dos pelo Po der Con ce den te
até a pre sen te data, nem con tém in di ca ção de ar qui -
va men to na Jun ta Co mer ci al ou re gis tro em Car tó rio
do Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas. Nes sa con -
for mi da de, não pro duz qual quer efe i to le gal.

9 – Acres ça-se, tam bém, o fato de que a de pen -
dên cia ju di ci al men ci o na da, ver san do so bre a pro pri -
e da de das co tas, foi de fla gra da bem de po is do en ca -
mi nha men to do pro ces so ao Con gres so Na ci o nal,
não sen do do co nhe ci men to des te Mi nis té rio ao tem -
po da emis são dos pa re ce res que in te gram o pro ces -
so de re no va ção da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda. 
Sob esse as pec to, não sen do o Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções ins tân cia ju di ci al para di ri mir a que re la, em

ha ven do to ma do co nhe ci men to dela an tes da emis -
são dos pa re ce res SEJUR e CONJUR men ci o na dos,
fora ela ins ta u ra da an te ri or men te ao pros se gui men to
do pe di do, este te ria seu an da men to so bres ta do, até
de ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do.

10 – Para ma i or es cla re ci men to quan to aos pro -
ce di men tos re fe ren tes à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda., jun ta mos có pi as dos se guin tes do cu men tos:

– Expo si ção de Mo ti vos nº 172, de 1989, que au -
to ri zou a trans fe rên cia in di re ta da con ces são que lhe
fora ou tor ga da; 

– Por ta ria nº 152, de 6 de agos to de 1990, da
DMC/PR, que apro vou os atos le ga is de cor ren tes da
au to ri za ção cons tan te da EM nº 172/89;

– Pa re cer CONJUR Nº 3641/95, e 20 de se tem -
bro de 1995, que ra ti fi cou o Pa re cer nº
165/SEJUR/DMC/PR, opi nan do pelo de fe ri men to do
pe di do de re no va ção da con ces são;

– Expo si ção de Mo ti vos nº 51, de 7 de maio de
1996, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 17 se -
guin te, que sub me teu ao Exce len tís SimO Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, o Pro ces so nº
53740.000412/93, que tra ta do pe di do de re no va ção
da con ces são; 

– De cre to de 16 de maio de 1996, pu bli ca do em
17 se guin te, que re no vou a con ces são de que tra ta
esta Infor ma ção;

– Alte ra ção con tra tu al da ta da de 14 de abril de
1997, a que se re fe re o Pa re cer nº 538, de 2000, da
Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, cuja có -
pia foi so li ci ta da por esta CONJUR àque la Co mis são;

Cer ti dão de in te i ro teor dos au tos da Ação De -
cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e da de so bre Empre sa
de Ra di o di fu são cu mu la da com Pe di do de Tu te la
Ante ci pa da, so li ci ta da ao Ju í zo da Co mar ca de Ci a -
nor te, Esta do do Pa ra ná.

Sen do o que tí nha mos a in for mar, pre pa ra mos
mi nu ta de Avi so que, em sen do apro va do, su ge ri mos
seja ex pe di do ao Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe -
de ral.

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2001.

Zil da Be a triz Sil va de Cam pos Abreu, Asses -
so ra.

De acor do. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2001. _ Ma ria da
Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

De acor do. Enca mi nho o as sun to ao Se nhor Mi -
nis tro das Co mu ni ca ções, para co nhe ci men to.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 22 09911



Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2001. _ Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

EM Nº 172/89—GM

18-10-89

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

A Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., con ces si o -
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, so li ci -
tou au to ri za ção para efe ti var trans fe rên cia in di re ta da
sua con ces são me di an te ces são da to ta li da de das
co tas re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al para novo gru -
po que pas sa rá a de ter o man do da so ci e da de, bem
como ele va ção do ca pi tal so ci al  adap tan do—o ao
novo sis te ma mo ne tá rio bra si le i ro.

2. Em con se qüên cia o qua dro so ci al fi ca rá as -
sim cons ti tu í do:

Co tis tas Co tas Va lor NCz$ 

Anto nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra 1.341 1.341,00

Ali ce Yu lie To mi go 1.341 1.341, 00

To tal 2.682  2.682,00

  3. Ple i te ou, ain da, au to ri za ção para al te rar o
seu qua dro di re ti vo que fi ca rá as sim com pos to:

Só cio-ge ren te Ali ce Yu lie To mi go.
4. So li ci tou al te ra ção da cláu su la que tra ta da

ad mi nis tra ção da so ci e da de que pas sa rá a re di gir-se
con for me cláu su la quar ta da al te ra ção con tra tu -

al apre sen ta da.
5. Cum pre res sal tar que os re fe ri dos pe di dos fo -

ram de vi da men te ins tru í dos com a do cu men ta ção
exi gi da, de mons tran do pos su ir o novo gru po as qua li -
fi ca ções es ta be le ci das no Re gu la men to dos Ser vi ços 
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, al te ra do pelo De cre to nº
91.837/85.

6. De con for mi da de com o que de ter mi na o art.
96, item 3, le tra a, do alu di do re gu la men to e ar ti go
103, a trans fe rên cia in di re ta da con ces são não po de -
rá ser efe ti va da sem a pré via au to ri za ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca.

7. Nes tas con di ções, te nho a hon ra de sub me ter 
o as sun to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia, na for ma do ar ti go 1º do De cre to nº 70.568, de 18
de maio de 1972.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to. _ Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

PORTARIA Nº 152,
DE 6 DE AGOSTO DE 1990

A Di re to ra Re gi o nal da Se cre ta ria Na ci o nal de
Co mu ni ca ções em Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, no
uso de suas atri bu i ções e ten do em vis ta o que cons ta 
do Pro ces so nº 29105.000760/89,

Re sol ve:
I – Apro var, nos ter mos do ar ti go 97 do Re gu la -

men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, os atos pra ti ca -

dos pela Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., com sede 
na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, em de cor -
rên cia da au to ri za ção cons tan te da Expo si ção de Mo -
ti vos nº 172, de 18 de ou tu bro de 1989, Pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União do dia 26 sub se qüen te.

II – Re vo gar a Por ta ria CTA nº 43, de 16 de fe ve -
re i ro de 1987. – Te re za Fi a kos ki De que che.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Con sul to ria Ju rí di ca

PARECER CONJUR/MC Nº 3641/95

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000412/93.
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.
Inte res sa da: Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

1 – Tra tam os pre sen te au tos de pe di do de re -
no va ção do pra zo de vi gên cia de per mis são para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná,
for mu la do pela Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.

2 – O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia do MC no Esta do do Pa ra ná, ten do aque la De le -
ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te
Pa re cer nº 165/SEJUR/DMC/PR, de fls. 26 e 27.

3 – Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te, in for mo, em adi ta men to ao su pra -
ci ta do Pa re cer, que a re que ren te pas sou a con di ção
de con ces si o ná ria em ra zão de ter sido au to ri za da a
au men tar sua po tên cia de ope ra ção.

4 – Com esta ob ser va ção, e con si de ran do o pe -
di do, sua do cu men ta ção e os fun da men tos ju rí di cos
que de ter mi na ram a pos tu ra de de fe ri men to ado ta da
pela De le ga cia do MC/PR, con cluo, igual men te, pelo
de fe ri men to do pos tu la do.
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5 – Estan do cum pri das as pra xes pro ces su a -
is, no que se re fe re à aná li se téc ni co-ju rí di ca da
ma té ria, pro po nho o en ca mi nha men to dos au tos,
acom pa nha dos de mi nu tas dos atos pró pri os –
Expo si ção de Mo ti vos e De cre to Pre si den ci al –, à
con si de ra ção do Se nhor Mi nis tro que, em apro van -
do, os sub me te rá ao Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca para os fins pre vis tos no Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

6 – Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser ob -
je to de apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1995. – Adão Pe re i -
ra, Assis ten te Ju rí di co.

Pro ces so nº 53740.000412/93

De acor do. À con si de ra ção da Sra. Co or de na do ra.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1995. – Ma ria de
Lour des de O. Alkmim, Che fe de Di vi são.

De acor do. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1995. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra.

DESPACHO CONJUR/MC nº 4531/95

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC 3641/95,
que con clu iu pelo de fe ri men to do pe di do de re no -
va ção do pra zo de vi gên cia da con ces são para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná,
for mu la do pela Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.
Re me tam—se os au tos à Se cre ta ria de Fis ca li za -
ção e Ou tor ga para que, após as pro vi dên ci as
com ple men ta res, os en ca mi nhe à con si de ra ção
do Exmº Sr. Mi nis tro.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1995. – Anto nio
Do min gos Te i xe i ra Be dran, Con sul tor Ju rí di co.

EM nº 51/MC

Bra sí lia, 7 de maio de 1996

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

1 – Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên -
cia o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000412/93, em que a Rá dio Por ta Voz de Ci -
a nor te Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ci a nor te,
Esta do do Pa ra ná, so li ci ta re no va ção do pra zo de vi -
gên cia de sua con ces são por mais dez anos.

2 – A con ces são em apre ço foi ou tor ga da à so -
ci e da de pela Por ta ria MVOP nº 284, de 9 de abril de 
1957, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al de 30 sub se qüen -
te, e re no va da, pela úl ti ma vez, a par tir de 1º de maio
de 1984, pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i -
ro de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 1º de
mar ço se guin te, cujo pra zo re si du al foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991, de ven do a
re no va ção aqui tra ta da, caso de fe ri da, ocor rer a
par tir de 1º de maio de 1994.

3 – Escla re ço que a en ti da de pas sou a con -
di ção de con ces si o ná ria em ra zão de au men to de
po tên cia au to ri za do, para a sua emis so ra, em ca -
rá ter pro vi só rio, pela Por ta ria nº 175 (16), de 28
de agos to de 1978 e, pos te ri or men te, con so li da -
do nos ter mos da Por ta ria nº 1.665, de 4 de ou tu -
bro de 1979, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al em 30 de 
ou tu bro se guin te, e da Por ta ria nº 340, de 21 de
agos to de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al de 27 
sub se qüen te.

4. O pe di do de re no va ção en con tra-se ins tru í do
de acor do com a le gis la ção em vi gor e a emis so ra
está fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas
a ela atri bu í das por este Mi nis té rio.

5. Nos ter mos do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i -
ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, ao
qual de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ti nen te, que esta acom pa nha.

Res pe i to sa men te. – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996

Re no va a con ces são da Rá dio Por ta
Voz de Ci a nor te Ltda., para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.
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O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 60, in ci so I,
do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.000412/93,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por 10
(dez) anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.,
pela Por ta ria MVPO nº 284, de 9 de abril de 1957, re -
no va da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga pelo
De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa -
ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este
De cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu -
la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, de 1996; 175º da Inde pen dên cia e 108E
da Re pú bli ca.

“Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda.”
CNJP-80.005.002/0001-02

Sé ti ma al te ra ção de Con tra to So ci al

Anto nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra, bra si le i ro,
na tu ra li za do, in dus tri al, re si den te e do mi ci li a do na ci da -
de de Ma rin gá - PR, na Rua Pi o ne i ro José Tel, nº 7,
Jar dim Gu a po ré, por ta dor da cé du la de iden ti da de ci vil, 
RG. Nº 262.224-6, Pa ra ná e do CPF-005.543.089-9l;
Ali ce Yu lie To mi go, bra si le i ra, sol te i ra, co mer ci an te, re si -
den te e do mi ci li a da na ci da de de Ma rin gá — PR, na

Rua Pi o ne i ro José Tel nº 7 Jar dim Gu a po ré, por ta do ra
da cé du la de iden ti da de ci vil, RG. Nº 967.770, Pa ra ná e 
do CPF-013.560.1l9-34, Só ci os com po nen tes da so ci e -
da de mer can til por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da,
que gira sob o nome co mer ci al de “Rá dio Por ta Voz de
Ci a nor te Ltda.” com sede e foro nes ta ci da de de Ci a -
nor te — PR, na Ave ni da Go iás, nº 173, com con tra to
so ci al de vi da men te ar qui va do na Ju ce par, sob o nº
41201630293, em 23-12-96 e sub se qüen tes al te ra ções 
de con tra to, ar qui va das no mes mo ór gão sob o nº
41.660 em 23-7-59; nº 99.812 em 10-7-69; nº 102.129
em 18-9-69; nº 224.650 em 22-9-78; nº 303.001 em
21-12-83; nº 450.411 em 2-2-90; re sol vem por este ins -
tru men to par ti cu lar de al te ra ção con tra tu al, mo di fi car
seu con tra to pri mi ti vo e sub se qüen tes al te ra ções de
con for mi da de com as cláu su las e con di ções que se -
gue:

Cláu su la Pri me i ra: Ingres sam pelo pre sen te ato
na so ci e da de, Eli ab Vi e i ra Mo re no, bra si le i ro, ca sa do,
co mer ci an te, re si den te e do mi ci li a do nes ta ci da de de
Ci a nor te — PR, na Rua Álva res Ca bral, 303, por ta dor
da cé du la de iden ti da de ci vil RG. nº 3.405.189 - Pa ra ná
e do CPF-478.381.759-68; Ser gio Ro dri go Ruiz Gu i ma -
rães, bra si le i ro, sol te i ro, co mer ci an te, re si den te e do mi -
ci li a do nes ta ci da de de Ci a nor te — PR, na Ave ni -
da Sou za Na ves, 994, por ta dor da cé du la dc
iden ti da de ci vil, RG nº 6.272.536-2, Pa ra ná e do
CPF-004.250.549-69.

Cláu su la Se gun da: Os só ci os in gres san tes,
Eli ab Vi e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i -
ma rães, de cla ram co nhe cer a si tu a ção eco nô mi -
co—fi nan ce i ra da so ci e da de, fi can do des ta em di -
an te, sub—ro ga dos nos di re i tos e obri ga ções da
mes ma.

Cláu su la Ter ce i ra: Os só ci os in gres san tes.
Eli ab Vi e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i -
ma rães, de cla ram não es ta rem in cur sos, em ne -
nhum dos cri mes pre vis tos em lei que os im pe ça 
de exer cer ati vi da de mer can til.

Cláu su la Qu ar ta: Re ti ram—se da so ci e da de a só -
cia Ali ce Yu lie To mi go, que pos su ía na so ci e da de, in te i -
ra men te in te gra li za das, 1.341 (um mil, tre zen tas e qua -
ren ta e uma) co tas, de R$l,00 (um real) cada uma, que
por este ins tru men to está ce den do e trans fe rin do—as,
aos só ci os in gres san tes, sen do: 50% (cin qüen ta por
cen to) para o Só cio, Eli ab Vi e i ra Mo re no, e 50% (cin -
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qüen ta por cen to) para o Só cio, Sér gio Ro dri go Ruiz
Gu i ma rães, pelo va lor no mi nal de R$ 1.341,00 (um mil
tre zen tos e qua ren ta e um re a is), que con fes sa es tar
re ce ben do em mo e da cor ren te do País, no pre sen te
ato.

Cláu su la Qu in ta: A só cia ce den te, Ali ce Yu lie To -
mi go, dá aos só ci os in gres san tes, Eli ab Vi e i ra Mo re no,
e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães, e ao Só cio re ma -
nes cen te Anto nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra, ple na,
rasa e ge ral qui ta ção da ses são de co tas ora efe tu a -
das, de cla ran do ain da, que res pon de ra so li da ri a men te
com os só ci os in gres san tes e o só cio re ma nes cen te,
pe los atos pra ti ca dos na em pre sa, até a data de
14-4-97.

Cláu su la Sex ta: O ca pi tal so ci al no va lor de
R$1,00 (um real), fica ele va do para R$l00.000.00
(cem mil re a is), sen do o au men to no va lor de
R$99.999,00 (no ven ta e nove mil, no ve cen tos e no -
ven ta e nove re a is), que es tão sen do in te gra li za dos,
em mo e da cor ren te do país, no pre sen te ato, a ra -
zão de 50% (cin qüen ta por cen to), pelo só cio re ma -
nes cen te, Anto nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra, 25%
(vin te e cin co) por cen to, pelo só cio in gres san te, Eli -
ab Vi e i ra Mo re no, 25% (vin te e cin co) por cen to,
pelo Só cio in gres san te, Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma -
rães.

Cláu su la Sé ti ma: O ca pi tal so ci al, no va lor de
R$100.000.00 (cem mil re a is), di vi di do em 100.000
(cem mil) co tas, de R$1,00 (um real) cada uma, fica
as sim dis tri bu í do en tre os só ci os:

Só ci os (%) Co tas Ca pi tal

Anto nio Pa u la de Sou za da Bar -
ba ra

50% 50.000 R$50.000,00

Eli ab Vi e i ra Mo re no 25% 25.000 R$25.000,00

Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães 25% 25.000 R$25.000,00

To tal 100% 100.000 R$100.000,00

“RÁDIO PORTA VOZ DE CIANORTE LTDA”
CNJP – 80.005.002/0001-02

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: A ge rên cia da so ci e da de,
pas sa des ta data em di an te, a ser exer ci da pelo só cio
in gres san te, Eli ab Vi e i ra Mo re no, dis pen sa do da pres ta -
ção de  ca u ção.

CLÁUSULA NONA: Per ma ne cem inal te ra das, as
de ma is cláu su las vi gen tes, que não co li di rem, com as
dis po si ções do pre sen te ins tru men to.

La vra do em três vias de igual teor e for ma.

Ci a nor te 14 de abril de 1997. – Anto nio Pa u la de
Sou za da Bár ba ra – Ali ce Yu lie To mi go – Eli ab Vi e i ra 
Mo re no – Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães.

Tes te mu nhas: – José Apa re ci do Sart ti , RG.
3.296.310-2, Pa ra ná – Gis la i ne Gu as ta la Ma ni e zo,
RG. 4.751.252-2, Pa ra ná.

Juíz de Di re i to da Vara Cí vel de Ci a nor te – PR.

AUTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.

Aos onze dias do mês de se tem bro do ano de
hum mil no ve cen tos e no ven ta e oito, (11-9-1998), em
cum pri men to ao res pe i tá vel man da do, em Tu te la Ante -
ci pa da, do MM. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel des ta Ci -
da de e Co mar ca de Ci a nor te Esta do do Pa ra ná, ex tra -
í do dos au tos de Ação De cla ra tó ria, sob nº 452/98, em 
que é Re que ren te, Eli ab Vi e i ra Mo re no, e Sér gio Ro -
dri go Ruiz Gu i ma rães, após as for ma li da des le ga is, di -
ri gi mo-nos Ofi ci a is de Jus ti ça aba i xo as si na dos, sito à
Av. Go iás, es qui na com a Rua De ze no ve de No vem -
bro, e sen do aí man so e pa ci fi ca men te,
MANUTENIMOS NA POSSE, os Re que ren tes Eli ab
Vi e i ra Mo re no, e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães, na
prá ti ca de to dos os Atos e Ge ren ci a men to e Co man do 
da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te, até o fi nal jul ga men to 
da lide.

A Se guir la vra mos o pre sen te auto, que após lido
e acha do con for me vai de vi da men te as si na do, por nós
Ofi ci a is de Jus ti ça, e pe los Ma nu te ni dos na pos se.

Aris teu Nu nes, Ofi ci al de Jus ti ça – Vera L.
Enu mo, Ofi ci a la de Jus ti ça – Eli ab Vi e i ra Mo re no,
Ma nu te ni do – Sér gio R. Ruiz Gu i ma rães, Ma nu te ni -
do.
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1. De fato, com a con tes ta ção a vi su a li za ção fá ti -
ca tor nou-se mais fá cil, sen do pos sí vel vis lum brar al -
gu mas re a li da des. Assim, é evi den te que ocor reu
uma tran sa ção co mer ci al a fim de trans fe rir o con tro le
da Rá dio Por ta Voz para os re que ren tes.

E mais, os pró pri os re que ren tes, como é pos sí -
vel ob ser var com a con tes ta ção, pos su em o ge ren ci a -
men to e con tro le da men ci o na da rá dio. Des sa for ma,
vi su a li zo os re qui si tos pro ces su a is e de fato que au to -
ri zam o de fe ri men to da me di da. No ta da men te, o con -
ce i to de ve ros si mi lhan ça dos fa tos ale ga dos.

Di an te dis so, en ten do ser in dis pen sá vel man ter
ín te gros to dos os atos de ge ren cia da em pre sa. Isto,
até mes mo para a so bre vi vên cia co mer ci al da Rá dio
Por ta Voz. Afi nal, em épo ca de eco no mia aper ta da, é
in dis pen sá vel que os di re to res es te jam ha bi li ta dos e
au tô no mos para a prá ti ca de to dos os atos de ge ren -
ci a men to.

Fi nal men te, os su pos tos atos ele i to ra is, se pra ti -
ca dos, de ve rão ser apu ra dos pela Jus ti ça com pe ten te.

Por tais mo ti vos, de fi ro a tu te la ple i te a da de for -
ma a per mi tir aos re que ren tes a prá ti ca de to dos os
atos de ge ren ci a men to e co man do da Rá dio Por ta
Voz até o fi nal do jul ga men to. Expe ça-se man da do.

2. Indi quem as par tes as pro vas que ob je ti vam 
Inti mem-se.
Ci a nor te, 28 de agos to de 1998. - Wil li am Artur

Pus si, Juiz de Di re i to.

Po der Ju di ciá rio
Co mar ca de Ci a nor te - Esta do do Pa ra ná

Vara Cí vel e Ane xos

Cer ti dão

Cer ti fi co que, a quem in te res sar pos sa e a pe di -
do ver bal de pes soa in te res sa da, que re ven do no Re -
gis tro Ge ral, des te Car tó rio do Cí vel ve ri fi quei cons -
tar, que, em data de 1º-7-98, foi aju i za da a Ação De -
cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e da de So bre Empre sa
de Rá dio Di fu são cu mu la da com Pe di do de Tu te la
Ante ci pa tó ria, au tu a da sob nº 452/1998, em que é re -
que ren te Eli ab Vi e i ra Mo re no, bra si le i ro, ca sa do, co -
mer ci an te, ins cri to no CPF/MF sob nº
478.381.759-68, re si den te e do mi ci li a do na Rua Alva -
res Ca bral, nº 303, Ba ir ro Cen tro e Ser gio Ro dri go
Luiz Gu i ma rães, bra si le i ro, sol te i ro, co mer ci an te, ins -
cri to no CPF/MF sob nº 004.250.549—69 re si den te e
do mi ci li a do no Av. Sou za Na ves, nº 994, apto 91, Ba ir -
ro Cen tro, am bos nes ta ci da de e co mar ca de Ci a nor -
te, Esta do do Pa ra ná e re que ri dos. Anto nio Pa u la de
Sou za Bar ba ra, bra si le i ro na tu ra li za do, di vor ci a do, in -

dus tri al,  ins cri to no CPF/MF sob nº 005.543.089-91 e
Ali ce Yu lie To mi go, bra si le i ra, sol te i ra, co mer ci an te,
ins cri ta no CPF/MF sob nº 013.560.119-34, am bas
re si den tes e do mi ci li a do na Pi o ne i ro José Tel, nº 7,
Jar dim Gu a pa ré, na ci da de co mar ca de Ma rin gá,
Esta do do Pa ra ná ten do o fe i to se gui do sua tra mi ta -
ção nor mal, com a ci ta ção dos re que ri dos, por car ta
pre ca tó ria, ten do apre sen ta do con tes ta do e do cu -
men tos às fls. 89/165.

Cer ti fi co ain da, que a re fe ri da ação, en con tra-se 
atu al men te, aguar dan do de sig na ção de au diên cia de
Insti tu i ção e Jul ga men to.

O re fe ri do é ver da de e dou fé.
Ci a nor te-PR, 9 de ja ne i ro de 2001. - Bel. Vir gi li -

no Fer re i ra Va rel la, Escri vão.
Exmº Sr. Dr. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da Co -

mar ca de Ci a nor te – Esta do do Pa ra ná.
Eli ab Vi e i ra Mo re no, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci -

an te, ins cri to no CPF/MF sob nº 478.381.759-68, re si -
den te e do mi ci li a do na Rua Alva res Ca bral, nº 303,
Ba ir ro Cen tro, e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães, bra -
si le i ro, sol te i ro, co mer ci an te, ins cri to no CPF/MF sob
nº 004.250.549-69, re si den te e do mi ci li a do na Av.
Sou za Na ves, nº 994, apto. 91, Ba ir ro Cen tro, am bos
nes ta ci da de e Co mar ca de Ci a nor te, Esta do do Pa ra -
ná, por seus ad vo ga dos e pro cu ra do res in fra-as si na -
do, ins cri tos na OAB-PR, sob nºs 16.968 e 19.973,
com es cri tó rio pro fis si o nal na Av. Go iás, 295, Ci a nor -
te, PR, onde re ce bem avi sos e in ti ma ções, vem, mui
res pe i to sa men te, à pre sen ça de V. Exª, com ful cro

nos  ar ti gos 273 e se guin tes, 796 e se guin tes,
to dos do Có di go de Pro ces so Ci vil, pro por a pre sen te
Ação De cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e da de So bre
Empre sa de Ra di o di fu são cu mu la da com Pe di do de
Tu te la Ante ci pa tó ria, con tra Anto nio Pa u la de Sou za
da Bar ba ra, bra si le i ro na tu ra li za do, di vor ci a do, in dus -
tri al, ins cri to no CPF/MF sob nº 005.543.039-91 e Ali -
ce Yu lie To mi go, bra si le i ra,, sol te i ra, co mer ci an te, ins -
cri ta no CPF/MF sob nº 013.560.119-34, am bos re si -
den tes e do mi ci li a dos na Rua Pi o ne i ro José Tel, nº 7,
Jar dim Gu a po ré, na ci da de e Co mar ca de Ma rin gá,
Esta do do Pa ra ná, pe los mo ti vos que, data vê nia,
pas sam a ex por e re que rer:

Dos Fa tos

Que no dia 14 de abril de 1997, os au to res ad -
qui ri ram dos re que ri dos 50% (cin qüen ta por cen to)
da in te gra li da de das quo tas que es tes pos su i am jun -
to a em pre sa de no mi na da Rá dio Por ta Voz de Ci a -
nor te Ltda., pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do, ins cri -
ta no CGC/MF sob nº 80.005.002/0001-02, es ta be -
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le ci da à Av. Go iás, 173, Ci a nor te, PR, que so ma vam 
des de 3 de maio de 1989, data da úl ti ma al te ra ção
so ci al, um mon tan te de 2.682 (duas mil, se is cen tos
e oi ten ta e duas), no va lor de NCZ$-1,00 (um cru za -
do novo) cada uma.

Que o pre ço aven ça do na data da aqui si ção,
qual seja 14 de abril de 1997, foi de R$50.000,00
(cin qüen ta mil re a is), que de ve ri am ser pa gos di re ta -
men te aos inú me ros cre do res da em pre sa, e o sal -
do, caso res tas se al gum, se ria en tre gue aos ven de -
do res ora re que ri dos, quan do efe ti va da a trans fe rên -
cia das quo tas e al te ra ção do con tra to so ci al.

Que os au to res aden tra ram na pos se e di re ção 
da em pre sa men ci o na da, já no dia 14 de abril de
1997, sen do que, dali em di an te, pas sa ram a di ri -
gi-la e pa gar to dos os dé bi tos em atra so e de res -
pon sa bi li da de uni ca men te dos re que ri dos bem
como a cum prir os com pro mis sos cor ri que i ros da
em pre sa que iam sur gin do, con for me ha vi am com bi -
na do.

Por sua vez, os re que ri dos ini ci a ram a pro vi -
den ci ar os do cu men tos ne ces sá ri os para a trans fe -
rên cia e al te ra ção do con tra to so ci al da em pre sa,
com a in clu são dos au to res nos ca das tros da Jun ta
Co mer ci al do Esta do do Pa ra ná e do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções pelo seu De par ta men to Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções, con so an te com pro vam os re que -
ri men tos re me ti dos para a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ci a nor te e Mi nis té rio da Indús tria e Co mér cio.

No en tan to, os au to res já ter mi na ram a sua
obri ga ção as su mi da pe ran te os re que ri dos, sen do
que, des de a data da aqui si ção dos 50% (cin qüen ta
por cen to) da em pre sa, efe ti va ram o pa ga men to de
to dos os dé bi tos em atra so exis ten tes an te ri or men te 
ao dia 14 de abril de 1997, que ul tra pas sou o cré di to 
dos re que ri dos ob ti do pela ven da, qual seja
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is). Ve ja mos:

Pa ga men to che ques de vol vi dos – nºs 364078
– Ba nes ta do – va lor R$ 2.700,00 emi ti do em
19-9-96; 264082 – Ba nes ta do- va lor R$509,30 emi ti -
do em 7-10-96; 264083 – Ba nes ta do – va lor
R$1.917,75 emi ti do em 22-10-96; 264084 – Ba nes -
ta do- va lor R$1.982,60 emi ti do em 7-10-96.  To ta li -
zan do R$7.109,65.

Pa ga men to Li vros Con tá be is – Escri tó ri os
Alvo ra da – Va lor R$492,00 re fe ren te a De cla ra ção
Ju rí di ca/96, rais/96 e ho no rá ri os mês 3/97.

Pa ga men to de ma nu ten ção téc ni ca em atra so
– me ses de ja ne i ro/fe ve re i ro e mar ço/97 – va lor
R$504,00.

Pa ga men to do Escri tó rio Cen tral de Arre ca da -
ção e Dis tri bu i ção _ ECAD _ re fe ren te a di re i to au to ral 
_ me ses 1 a 9/92 + 1/94 a 7/95 + 9/95 a 2/97 _ Va lor
R$8.750,00.

Pa ga men to efe tu a do a Empre sa de Trans por tes 
Trans fá ti ma Ltda., (Pos to Se ten ta), re fe ren te a com -
bus tí vel e ser vi ços pres ta dos em atra so, an te ri o res a
14-3-97 _ Va lor R$4.500,00.

Pa ga men to efe tu a do ao Advo ga do Val mir de
Sou za Dan tas, re fe ren te a ho no rá ri os por ser vi ços
pres ta dos, con so an te RPA _ Re ci bo de Pa ga men to a
Au tô no mo _ Va lor R$450.00.

Pa ga men to efe tu a do aos fun ci o ná ri os re fe ren te
a sa lá ri os e co mis sões em atra so de ja ne i ro/96 a mar -
ço/97 _ Edson Luiz Ra mos R$ 2.500,00; João Ma ni e -
zo R$8.400,00; Cla u de mir Da ni el Bar ra R$3.500,00;
Au gus to Mar tins R$2.000,00; Ni cé lia Apa re ci da Gon -
çal ves R$2.300,00 e Cláu dio José Ra i mun do re fe ren -
te a ja ne i ro/94 a 15-4-97 R$3.059,38 to ta li zan do o va -
lor de R$21.759,38.

Pa ga men to efe tu a do ao INSS _ Insti tu to Na ci o -
nal de Se gu ro So ci al que en con tra va-se em atra so no
pe río do com pre en di do en tre 8-91 a 4-96, re fe ren te a
fo lha de pa ga men to dos fun ci o ná ri os e não re co lhi do,
to ta li zan do o va lor de R$8.426,51.

To tal dos Pa ga men tos R$51.991,54 (cin qüen ta
e hum mil, no ve cen tos e no ven ta e hum re a is e cin -
qüen ta e qua tro cen ta vos).

No en tan to, ape sar de te rem os au to res de
boa-fé efe ti va do o pa ga men to dos dé bi tos exis ten tes
an te ri o res à com pra da me ta de da em pre sa, os re -
que ri dos, des de a data da ven da até ago ra, não ter mi -
na ram de pro vi den ci ar o res tan te da do cu men ta ção
ne ces sá ria para a trans fe rên cia de fi ni ti va dos 50%
(cin qüen ta por cen to) dos re que ren tes, ra zão pela
qual os mes mos es tão in se gu ros quan to às in ten ções 
dos re que ri dos.

Além dos com pro van tes de pa ga men to de dé bi -
tos exis ten tes an te ri o res à com pra da me ta de da em -
pre sa, con tra tos e re que ri men tos jun to a Órgão Mu ni -
ci pal e Esta du al, os au to res tra zem ane xa da à pre -
sen te a de cla ra ção dos fun ci o ná ri os da em pre sa re -
co nhe cen do a pos se e di re ção da mes ma pe los au to -
res des de a data da com pra até o mo men to. Ain da, te -
mos a Escri tu ra Pú bli ca de De cla ra ção onde os cor re -
to res do ne gó cio efe ti va do à épo ca, por in ter mé dio da
Imo bi liá ria Bru gin S/C Ltda., de cla ram ter pre sen ci a -
do a ven da e com pra da em pre sa e o acor do ce le bra -
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do pe los au to res com os réus, con for me no ti ci a do na
pre sen te peça ves ti bu lar.

Con clu são

Por todo o ex pos to e do cu men tos que acom pa -
nham a pre sen te, fi cou de vi da men te pro va do o se -
guin te:

a _ Os au to res fi ze ram ne go ci a ção com os re -
que ri dos onde ad qui ri ram 50% (cin qüen ta por cen to)
da em pre sa, que por sua vez tem con ces são do Mi -
nis té rio das Te le co mu ni ca ções para exer cer o ramo
de ra di o di fu são;

b _ Os au to res to ma ram a pos se e di re ção da
emis so ra, des de a com pra em 14 de abril de 1997,
sen do re co nhe ci dos pe los fun ci o ná ri os, a par tir dali,
como os le gí ti mos pro pri e tá ri os da em pre sa;

c _ Os au to res pa ga ram to dos os dé bi tos exis -
ten tes an te ri o res à data da com pra e de res pon sa bi li -
da de dos

só ci os pro pri e tá ri os ora re que ri dos, che gan -
do-se ao va lor su pe ri or ao do cré di to al can ça do pela
ven da dos 50% (cin qüen ta por cen to) da em pre sa;

d _ Os re que ri dos ini ci a ram a pro vi den ci ar a do -
cu men ta ção ne ces sá ria para a trans fe rên cia dos 50%

(cin qüen ta por cen to) de in te gra li da de das quo -
tas da

em pre sa, para os com pra do res ora re que ren -
tes, sem ter, no en tan to, con clu í do tal obri ga ção as su -
mi da até a pre sen te data, e

e _ Os au to res ne ces si tam do do cu men to de
pro pri e da de da em pre sa, para que pos sam de fen der
mais tran qüi la men te os in te res ses da emis so ra, da
qual ad qui ri ram 50% (cin qüen ta por cen to) e es tão na
di re ção e pos se des de a com pra;

Do Di re i to

Dis cri ci o na ri e da de do Juiz De mons tra dos o fu -
mus boni iu ris e o pe ri cu lum in mora, ao juiz não é
dado op tar pela con ces são ou não da ca u te la, pois
tem o de ver de con ce dê-la. É cer to que exis te cer ta
dose de sub je ti vi da de na afe ri ção da exis tên cia dos
re qui si tos ob je ti vos para a con ces são da ca u te lar.
Mas não me nos cer to é que não se pode fa lar em po -
der dis cri ci o ná rio do juiz nes ses ca sos, pois não lhe
são da dos pela lei mais de um ca mi nho igual men te le -
gí ti mo, mas ape nas um (Nery, Re cur sos, 401) _ CPC
co men ta do au tor: Nel son Nery Ju ni or e Rosa Ma ria
Andra de Nery pág. 1124 _ se gun da edi ção).

Ora, se os au to res es tão na pos se e di re ção da
emis so ra, res ta be le ce ram o seu cré di to jun to aos
ban cos e ao meio co mer ci al des ta Ci da de, con for me
com pro vam os che ques sem fun dos pa gos e ane xa -
dos à pre sen te e ex tra to de mo vi men ta ção da con ta
da Rá dio e cum pri ram a obri ga ção as su mi da pe ran te
os re que ri dos que re si dem em Ma rin gá e não par ti ci -
pam des de a data da ven da dos 50% (cin qüen ta por
cen to), de qual quer de ci são na em pre sa, nada mais
jus to do que lhes con ce der a tu te la an te ci pa tó ria so -
bre a em pre sa, até de ci são fi nal do li tí gio, onde se
com pro va rá o di re i to dos au to res em 50% (cin qüen ta
por cen to da em pre sa).

Dos Re que ri men tos Fi na is:

Por todo o ex pos to e do cu men tos car re a dos à
pre sen te, re que rem os au to res o quan to se gue:

a _ Seja-lhes con ce di da a tu te la an te ci pa tó ria
da em pre sa, ob je to do li tí gio, que já en con tra-se na
pos se e di re ção dos au to res, des de a com pra dos
50% (cin qüen ta por cen to), até de ci são fi nal da lide,
para que os au to res pos sam de fen der e cum prir de
uma ma ne i ra mais efi caz, os di re i tos e obri ga ções
da em pre sa.

b _ Seja ao fi nal jul ga do pro ce den te o pe di do
in te gral men te, para de cla rar por sen ten ça o di re i to
de pro pri e da de dos au to res so bre 50% (cin qüen ta
por cen to) da em pre sa Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda., fa zen do cons tar os seus no mes no con tra to
so ci al da em pre sa, eis que ad qui ri ram e pa ga ram
pela com pra, con for me já com pro va do, com a con -
de na ção dos re que ri dos no pa ga men to das cus tas
pro ces su a is, ho no rá ri os ad vo ca tí ci os na base de
20% (vin te por cen to), so bre o va lor dado à ca u sa e
de ma is con sec tá ri os le ga is a que der ca u sa.

c _ Re quer, ou tros sim,  a ci ta ção dos re que ri -
dos

Anto nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra e Ali ce Yu -
lie To mi go, já qua li fi ca dos, me di an te Car ta Pre ca tó -
ria a ser ex pe di da para a Co mar ca de Ma rin gá, PR,
no en de re ço já men ci o na do, para, que ren do, res -
pon de rem aos ter mos da pre sen te Ação De cla ra tó -
ria de Di re i to de Pro pri e da de So bre Empre sa de Rá -
di o di fu são cu mu la da com Pe di do de Tu te la Ante ci -
pa tó ria, no pra zo de Lei, sob pena de re ve lia e con -
fis são quan to aos fa tos ale ga dos, de ven do o pe di do
ser jul ga do pro ce den te in te gral men te, con for me já
des cri to.
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d _ Pro tes tam por pro var o ale ga do, por to dos
os me i os de pro vas em di re i to per mi ti dos, tes te mu -
nha is, pe ri ci a is, do cu men ta is, di li gên ci as que se tor -
na rem ne ces sá ri as e pelo de po i men to pes so al dos
re que ri dos, sob pena de con fes so.

Dá-se, à ca u sa, o va lor de R$50.000,00 (cin -
qüen ta mil re a is.

Pede De fe ri men to.

Ci a nor te, 29 de ju lho de 1998. _ José Air ton
Gon çal ves e Mar cio Di niz Fan cel li , Advo ga dos.

1. Pri me i ro, emen de-se a ini ci al es pe ci fi can do,
ob je ti va men te, qua is os atos e efe i tos que se ob je ti -
vam com a tu te la an te ci pa da. No ta da men te, es pe ci -
fi car qual ato ju di ci al se ob je ti va ao ser de fe ri da a tu -
te la.

2. Ain da, de ve rão es pe ci fi car o pe di do, ou seja, 
se ob je ti vam uma sen ten ça sim ples men te de cla ra tó -
ria ou, en tão, al gu ma ou tra pro vi dên cia ju di ci al.
Ocor ren do a se gun da hi pó te se, de ve rão ade quar o
pe di do.

Ci a nor te, 1º de ju lho de 1998. _ Wil li am Artur
Pus si, Juiz de Di re i to.

Exmº Sr. Dr. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da
Co mar ca de Ci a nor te – Esta do do Pa ra ná.

Eli ab Ve i ra Mo re no e Sér gio Ro dri gues Ruiz
Gu i ma rães, já qua li fi ca dos nos au tos sob nº 452/98,
de Ação De cla ra tó ria C/C Pe di do de Tu te la Ante ci -
pa tó ria, em que são re que ren tes e re que ri dos Anto -
nio Pa u la de Sou za da Bár ba ra e Ali ce Yu lie To mi go, 
por seus ad vo ga dos e pro cu ra do res in fra-as si na dos, 
vêm, mui res pe i to sa men te, à pre sen ça de V. Exª, em 
res pos ta ao des pa cho de fls., emen dar a ini ci al, no
quan to se gue:

1 – Que os re que ren tes ne ces si tam da tu te la
an te ci pa tó ria so bre a em pre sa, ob je to do li tí gio, es -
pe ci fi ca men te para po de rem dar cum pri men to nos
seus di re i tos e obri ga ções a sa ber:

 – Assi nar jun to ao Ban co do Esta do do Pa ra -
ná S/A onde a emis so ra mo vi men ta em seu nome a
Con ta nº 014900.8, agên cia nº 0074.4, Ci a nor te –
PR, que foi de vi da men te re a ber ta pe los au to res e
que se en con tra en cer ra da an tes da com pra pe los
mes mos dos 50% da emis so ra.

 – Res pon der em nome da emis so ra, as ações
ju di ci a is que en con tram-se em an da men to onde a
mes ma fi gu ra como re que ri da, bem como de fen -
dê-la em pos sí ve is ou tras que pos sam ser aju i za -
das, tan to no Fo rum, como na Jus ti ça do Tra ba lho.

 – Assi nar do cu men tos re fe ren tes a ad mis são
e de mis são de fun ci o ná ri os da em pre sa.

 – Assi nar re que ri men tos em Órgãos Pú bli cos,
de Cer ti dões e ou tros do cu men tos que se fi zer ne -
ces sá rio afim de de fen der os in te res ses da em pre -
sa.

 – Assi nar novo con tra to de lo ca ção, pois já se
en con tra ven ci do o ati nen te a sede da em pre sa,
bem como o re fe ren te ao imó vel ru ral onde se lo ca li -
za da Tor re de  Trans mis são.

Para de mons trar a ve ra ci da de dos fa tos e a
ne ces si da de ur gen te da tu te la an te ci pa tó ria pre ten -
di da, os au to res são pos su i do res de bens imó ve is
nes sa Ci da de, e, es tão dis pos tos a ga ran tir o Juiz
com o ofe re ci men to de ca u ção que V. Exa., de ter mi -
nar, para pre ve nir qua is quer pre ju í zos que pos sam
ca u sar aos re que ri dos.

2 – Qu an to ao re sul ta do da ação de cla ra tó ria,
os au to res re i te ram o pe di do ini ci al, re que ren do que
a sen ten ça seja de cla ran do o di re i to dos au to res em 
50% cin qüen ta por cen to da em pre sa, para fa zer
cons tar isso em seu con tra to so ci al com os re que ri -
dos.

Estes são os ter mos em que, Pe dem De fe ri -
men to.

Ci a nor te, 2 de ju lho de 1998. – José Air ton
Gon çal ves, OAB – PR. 16968 – Már cio Di niz Fan -
cel li, OAB – PR. 19973.
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2.4 _ Para pa ga men to da ven da e com pra dos
ter re nos e ins ta la ções já men ci o na dos, em 14 de abril 
do mes mo ano, o Sr. Edno Gu i ma rães en tre gou à Se -
gun da Re que ri da o va lor de R$73.000,00 (se ten ta e
três mil re a is), o que fez por in ter mé dio do che que nº
461785, por ele sa ca do con tra o Ban co do Esta do do
Pa ra ná S/A, agên cia 74-4, de Ci a nor te (có pia ane xa _ 
doc. 1).

2.5 _ O acer to do re ma nes cen te, R$67.000,00
(ses sen ta e sete mil re a is), se fa ria me di an te o pa ga -
men to de dí vi das pre té ri tas da Rá dio Por ta Voz de Ci -
a nor te Ltda., fi can do o ad qui ren te de pres tar con tas e
res ti tu ir à ali e nan te o que so be jas se.

2.6 _ Tão-so men te por ra zões de or dem fis cal,
não re tra ta ram as es cri tu ras o va lor efe ti vo da ne go ci -
a ção, de las cons tan do, so men te para efe i tos fis ca is,
re pi ta-se, que o pre ço da ven da e com pra era de
R$70.000,00 (se ten ta mil re a is) e R$30.000,00 (trin ta
mil re a is).

2.7 _ E tan to é ver da de que as es cri tu ras não re -
tra tam a re a li da de, que o pre ço não se pa gou em mo -
e da cor ren te e no ato, como ali men ci o na do, mas em
che que e pro mes sa de pa ga men to de dí vi das da Rá -
dio Por ta Voz, o che que, con vém re pe tir, só emi ti do 4
(qua tro) dias após a con fec ção dos ins tru men tos es -
cri tu ra is.

2.8 _ A ins tru ção pro ba tó ria tra rá a lume a re a li -
da de fá ti ca.

2.9 _ Qu an to às quo tas so ci a is (con ces são) da
Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., efe ti va men te che -
ga ram, os Re que ri dos e o Sr. Edno, a es ta be le cer o
pre ço, ou seja, R$100.000,00 (cem mil re a is), dos
qua is 50% (cin qüen ta por cen to) se ri am pa gos a vis ta
e em di nhe i ro e, o res tan te, após a li qui da ção por par -
te dos Re que ri dos de duas pen dên ci as ju di ci a is em
trâ mi te con tra a Rá dio.

2.10 _ Como o Sr. Edno Gu i ma rães, por oca sião 
da con fec ção do ins tru men to com pe ten te, pre ten deu, 
para ga ran tia da li qui da ção dos dé bi tos ju di ci a is, re -
ser var jun to a si mais que os 50% (cin qüen ta por cen -
to) do pre ço ou tro ra es ta be le ci do, com o que não con -
cor da ram os Re que ri dos, re sol ve ram as par tes, para
efe ti va ção da ven da e com pra, aguar dar o fi nal das
re fe ri das pen dên ci as.

2.11 _ Entre tan to, como já dito, sem con di ções
de ad mi nis trar pes so al men te e de for ma sa tis fa tó ria o 
em pre en di men to, e em vis ta dos es tre i tos la ços de
ami za de até en tão man ti dos com o Sr. Edno Gu i ma -
rães, co le gas na se a ra po lí ti ca, con fi a ram os Re que ri -
dos a ele a con ti nu i da de do em pre en di men to, en tre -
gan do-lhe a ad mi nis tra ção de fato da Rá dio Por ta

Voz, me di an te a pro mes sa de di vi são dos lu cros na
pro por ção de 50% (cin qüen ta por cen to).

2.12 _ É de fá cil in fe rên cia a ve ra ci da de des tas
as ser ti vas, tan to que a re pre sen ta ção le gal da em pre -
sa per ma ne ceu a car go dos Re que ri dos, que as si na -
vam a do cu men ta ção ne ces sá ria ao bom an da men to
e re gu la ri da de do ne gó cio, a teor da do cu men ta ção já 
co la ci o na da aos au tos e das ane xas có pi as das de -
cla ra ções de im pos to de ren da dos Re que ri dos (doc.
3 e 4).

2.13 _ Em vis ta da enor me con fi an ça de po si ta -
da no Sr. Edno, em di ver sas opor tu ni da des os Re que -
ri dos as si na ram em bran co os do cu men tos que lhes
eram en tre gues, fato esse fa cil men te cons ta tá vel pelo 
exa me dos do cu men tos de fls. 25, em que fi gu ra
como de cla ran te o Au tor Eli ab Vi e i ra Mo re no, e 27,
este, tal qual os de ma is que lhe se gue, pre en chi do
pe los Au to res só com o de si de ra to de ins tru ir a pre -
sen te ação. Veja, Exce lên cia, que o do cu men to em
ques tão está da ta do de 18-6-97 en quan to o re co nhe -
ci men to de fir ma data de 30 de ju nho do ano em cur -
so.

2.14 _ Assim, ope rou-se uma ver da de i ra co o pe -
ra ção. Enquan to o Sr. Edno exer ci ta va a ge rên cia de
fato, os Re que ri dos lhe da vam sus ten ta ção le gal.

2.15 _ De ou tra sor te, pos si vel men te para au xi -
liá-lo nas ta re fas de ad mi nis tra ção e ge ren ci a men to, o 
Sr. Edno Gu i ma rães con vi dou os Au to res, seu fi lho e
gen ro, res pec ti va men te, para la bo ra rem na Rá dio
Por ta Voz.

2.16 _ Há mais de um ano de sen ro la-se o re la ci -
o na men to tal como ex pos to.

2.17 _ No en tan to, Exce lên cia, além de não
pres tar con ta de sua ad mi nis tra ção de fato, sem pre
pos ter gan do o pa ga men to da par te que aos Re que ri -
do faz jus, pas sou o Sr. Edno Gu i ma rães a con tra ri ar
as ori en ta ções lhe pas sa das, usan do a Rá dio para
fins po lí ti cos.(doc. 13/14).

2.18 _ Den tre ou tras con si de ra ções que me re -
cem des ta que, ad mi tiu o Sr. Edno Gu i ma rães que o
ra di a lis ta Gil ber to Ra mos, em pro gra ma sob sua res -
pon sa bi li da de, te ces se du ras e des pro por ci o na is crí -
ti cas à atu al ad mi nis tra ção mu ni ci pal de Ci a nor te e ao 
Dr. Ju ran dir Gon çal ves, seu as ses sor ju rí di co, de sa -
guan do, o fato, na pro po si tu ra da Ação de Inde ni za -
ção por dano Mo ral, sob nº 389/98, em trâ mi te pe ran te 
esta mes ma Vara. Por con ta des sa in de ni za tó ria e
para ve rem-se ex clu í dos da lide, ti ve ram os Re que ri -
dos de des pen der a im por tân cia de R$13.200,00 (tre -
ze mil e du zen tos re a is) (docs. 6/6).
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2.19 _ Con tra ri a do com as se ve ras crí ti cas que
lhe fo ram en de re ça das por par te dos Re que ri dos, o
Sr. Edno Gu i ma rães, na pre sen ça de tes te mu nhas,
que se rão ou vi das na de vi da opor tu ni da de pro ces su -
al, in ci tou o Pri me i ro Re que ri do a lhe ali e nar não só
50% (cin qüen ta por cen to) mas a to ta li da de das quo -
tas da emis so ra, afir man do, in clu si ve, que já de ti nha o 
nu me rá rio ne ces sá rio em de pó si to em con ta pou pan -
ça.

2.20 _ Não pas san do de bra va tas, per ma ne cem 
os Re que ri dos sem os R$100.000,00 (cem mil re a is)
pro pos tos para a ven da e com pra, bem as sim sem a
pres ta ção de con tas ati nen te a par ce la im pa ga da
ven da e com pra dos ter re nos e ins ta la ções da emis -
so ra e, ain da, sem sua par te nos lu cros do em pre en -
di men to.

2.21 _ Se não bas tas se, não fo ram os Re que ri -
dos aten di dos em seus re cla mos ver ba is, não lhes
res tan do ou tra al ter na ti va se não no ti fi car ex tra ju di ci -
al men te o Sr. Edno Gu i ma rães (ins tru men to re gis tra -
do sob nº 26.863 jun to ao Car tó rio de Re gis tro de Tí -
tu los e Do cu men tos des sa Co mar ca _ doc. 7) para: a)
pro ce der a ime di a ta re ti ra da do ar do pro gra ma em
co men to; b) de i xas se de ve i cu lar qual quer pro gra ma
ou en tre vis ta de cu nho po lí ti co que pu des se fe rir le -
gis la ção ele i to ral; c) bem as sim lhe de ram ciên cia de
que a par ce ria, in de vi da men te de no mi na da de co mo -
da to, não mais vi ge ria após ex pi ra dos 30 (trin ta) dias.

2.22 _ A res pos ta à no ti fi ca ção, para sur pre sa
dos Re que ri dos, veio na for ma da ação que ora se
con tes ta e da Con tra No ti fi ca ção nº 215.376 (doc. 8),
onde, ao mes mo tem po em que re ve la pro fun do co -
nhe ci men to dos fa tos aci ma nar ra dos, ar gu men ta o
Sr. Edno que as quo tas da emis so ra ha vi am sido
“ven di das” aos Au to res, aos qua is, se gun do ele, se
ha via dado “pos se.”

2.23 - Estra nha-se, con tu do, o con tra to da pre -
sen te ação e a pre ten são nela de du zi da. Ne go ci a ção
al gu ma, como exa us ti va men te de mons tra do, se con -
cre ti zou em vis ta da emis so ra, mu i to me nos en vol -
ven do os au to res.

2.24 - Efe ti va men te la bo ram de má-fé os au to -
res e o Sr. Edno Gu i ma rães.

2.25 - Estra nha-se, tam bém, a res pos ta apre -
sen ta da pelo Sr. Edno Gu i ma rães no sen ti do de não
ha ver par ti ci pa do das con ver sa ções aci ma men ci o -
na das e da par ce ria, até por que, con so an te se in fe re
da far ta do cu men ta ção ane xa, tem ele re i te ra da men -
te apre go a do o con trá rio jun to à co mu ni da de ci a nor -
ten se e ad ja cên ci as, anun ci an do inin ter rup ta men te
no pe rió di co A Tri bu na de Ci ar nor te — Diá rio Re gi -

o nal ser a Rá dio Por ta Voz uma em pre sa Edno Gu i -
ma rães (docs. 9/12), cir cuns tân cia que se re pe te nos
pan fle tos de ca rá ter po lí ti co que man dou con fec ci o -
nar e dis tri bu ir à po pu la ção (doc. 15).

2.26 - Ou tros sim, al gu mas das apa ri ções pú bli -
cas do po lí ti co Edno, no ti ci a das no já ci ta do pe rió di co, 
es tão os au to res a acom pa nhá-lo, mas sem pre ti tu la -
dos como au xi li a res (di re tor, v. g.), fato que se re pe te
no Ofí cio de fls. 39 en vi a do o 1º Au tor, na qua li da de
de di re tor da rá dio.

2.27 - É pú bli co e no tó rio, por tan to, que
o Sr. Edno Gu i ma rães é a pes soa com quem se

re la ci o nam os Re que ri dos, sen do os Au to res seus
me ros au xi li a res.

2.28 - De qual quer sor te, a pro va do cu men tal
car re a da jun to com a ini ci al e ora com a con tes ta ção,
per mi te acla rar a re a li da de fá ti ca, isto é, que todo re -
la ci o na men to se fez com a pes soa do Sr. Edno Gu i -
ma rães e não a dos Au to res, e que não se ope rou a
ven da e com pra da emis so ra, mas par ce ria, sen do
opor tu no fri sar que ja ma is as quo tas so ci a is sa í ram
do pa tri mô nio dos Re que ri dos, como se vê de suas
mais re cen tes De cla ra ções de Impos to de Ren da
(doc. 3/4).

2.29 - Fe i ta esta re se nha fá ti ca, pas sam os Re -
que ri dos a de du zir sua de fe sa.

3 - Da Si tu a ção Ju rí di ca:
3.1 - Pre li mi nar men te:
a) Da Ca rên cia de Ação — Ile gi ti mi da de Ati va

ad ca u sam:
3.1.1 - A teor do ar ti go 3º do Có di go de Pro ces -

so Ci vil, para pro por ou con tes tar ação é ne ces sá rio
ter in te res se e le gi ti mi da de, sen do esta úl ti ma afe ri da
se gun do a re la ção ju rí di ca de di re i to ma te ri al, ou seja, 
só os ti tu la res dos in te res ses em con fli to têm di re i to à
pres ta ção ju ris di ci o nal (...)1

3.1.2 - Con ces sa ve nia, da aná li se con ju ga da
da nar ra ção fá ti ca com a do cu men ta ção ora apre sen -
ta da, ex sur ge a ile gi ti mi da de dos Au to res.

3.1.3 - As ne go ci a ções de ven da e com pra in -
con clu í das fo ram en ta bu la das o Sr. Edno Gu i ma rães
e não com os Au to res, o mes mo se pas san do em face 
da re la ção de par ce ria que pos te ri or men te se es ta be -
le ceu.

3.1.4 - O in gres so dos Au to res no em pre en di -
men to, como já dito, só ocor reu após a ce le bra ção da
par ce ria e com a fi na li da de de au xi li a res do Sr. Edno
Gu i ma rães.

3.1.5 - Por tan to, não é lí ci to aos Au to res, que,
re pi ta-se, nun ca par ti ci pa ram de qual quer ne go ci a -
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ção de ven da ou par ce ria com os Re que ri dos, e as su -
mem pu bli ca men te a qua li da de de au xi li a res do Sr.
Edno Gu i ma rães, ple i te ar o re co nhe ci men to da pro -
pri e da de das quo tas so ci a is da Rá dio Por ta Voz de
Ci a nor te.

3.1.6 - Acer ca do tema gi zou o Se gun do Tri bu nal 
de Alça da Ci vil de São Pa u lo: 

_______
1 José Fre de ri co Mar ques, Ma nu al de Di re i to

Pro ces su al Ci vil, atu a li za do por Vil son Ro dri gues
Alves, 1ª ed., Ed. Bo ok sel ler, Cam pi nas, 1997, vol. I, p. 
238.

Le gi ti mi da de - Con ce i to - Par te que não fi gu ra
na re la ção de Di re i to Ma te ri al e nem é Su ces sor dos
Con tra tan tes - Ile gi ti mi da de Ati va ad ca u sam Re co -
nhe ci da - art. 6º do CPC.

A ação só pode ser pro pos ta, em re gra, por
quem seja ti tu lar do di re i to pre va len te, ou su bor di nan -
te, con tra o ti tu lar do di re i to su bor di na do. Essa re gra
só en con tra ex ce ção nos ca sos de le gi ti ma ção ex tra -
or di ná ria, ou anô ma la, ex pres sa men te pre vis tos em
lei.2

3.1.7 - Do ex pos to, ve ri fi ca-se que ca re cem os
Au to res de le gi ti mi da de, de ven do o fe i to ser ex tin to
sem jul ga men to de mé ri to, con for me or dem ins cul pi -
da no ar ti go 267, in ci so VI, do Có di go de Pro ces so Ci -
vil.

b) Do onus pro ban di em vis ta da Re la ção Con -
tra tu al — Impos si bi li da de da Pro va Exclu si va men te
Tes te mu nhal:

3.1.8 - De acor do com o ar ti go 333, in ci so

I, do Có di go de Pro ces so Ci vil, o ônus da pro va
in cum be ao Au tor, quan to ao fato cons ti tu ti vo de seu
di re i to.

3.1.9 - Ve ri fi ca-se no pre sen te caso que os Au to -
res ale gam a exis tên cia de ven da e com pra, sem, no
en tan to, com pro vá- la, ol vi dan do que em ju í zo os fa tos 
não se pre su mem. A ver da de so bre eles (sic) pre ci sa
apa re cer: Os fa tos de vem ser pro va dos.3

3.1.10 - A exis tên cia do con tra to não foi pro va da
e, aliás, nem po de ria por que nun ca exis tiu, ver bal ou
es cri to.

3.1.11 - Ade ma is, o pac to ver bal, de con for mi da -
de com o ar ti go 401, do Có di go de Pro ces so Ci vil, não 
ad mi te com pro va ção me ra men te oral, se o va lor do
ne gó cio ju rí di co ex ce der ao dé cu plo do sa lá rio mí ni -
mo. Vá li da é a ob ser va ção de Nel son Nery Ju ni or:

_______

2 Se gun do Tri bu nal de Alça da Ci vil de São Pa u lo
- Ap. 138.457 — 5ª Câm. - Rel., Juiz Ma riz de Oli ve i ra - 
jul ga do em 11-11-81. In JTA (Sa ra i va) 73/340.

3 Mo acyr Ama ral San tos. Pro va Ju di ciá ria no
Cí vel e Co mer ci al, 2ª ed. cor re ta e atu a li za da, São
Pa u lo, Max Li mo nad, 1952, vol. I, pág. 314.

Este ar ti go de lei, que re vo gou o CC 141, ca put,
tem es sên cia de di re i to subs tan ci al, res pe i ta à pro va
do con tra to. O que se con clui é que o ins tru men to pú -
bli co (CC 129) ou pri va do, ou seja, a for ma es cri ta, é
es sen ci al para a va li da de do ne gó cio cuja pro va se
quer fa zer em ju í zo, se o va lor do ne gó cio ju rí di co ex -
ce der a dez ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo vi gen te no
País...4

3.1.12 - O pse u do con tra to, que adu zem o Au to -
res ha ve rem fir ma do com os Re que ri dos, se gun do a
exor di al, to ta li za R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is),
quan tia essa que em mu i to ex ce de o dé cu plo do va lor
do sa lá rio mí ni mo vi gen te (R$130,00).

3.1.13 - Está ve da do, por tan to, ao Au to res, o
aces so à pro va tes te mu nhal para de mons tra ção da
ven da e com pra, ali cer ce de toda sua pre ten são.

3.1.14 - Não pro va dos os fa tos ale ga dos, por
quem tem o de ver de pro vá-los, não de cor re o di re i to
que de les se ima gi na ria, se pro va dos, e, como con se -
qüên cia, per ma ne ce o es ta do an te ri or à de man da. O
juiz, não achan do ele men tos para re co nhe cer a ver -
da de, não pode ir além do es ta do de fato pre e xis ten te
à ação, e de ci di rá de for ma a as sim fi car, ou re pe lin do
a ação, ou re je i tan do a ex ce ção. “O po der ju di can te
pre ci sa ser es cla re ci do so bre a ca u sa, seu mé ri to de
con vic ção, o lado em que se acha o di re i to, tudo para
que fi que ha bi li ta do a de ci dir com jus ti ça. Fa tal men te
ele de ci di rá con tra a par te que não pro var ou pro var
in su fi ci en te men te a sua pre ten são”.
....................................................................................

3.1.15 - Numa e nou tra hi pó te se, o prin cí pio é o
mes mo: a fal ta ou in su fi ciên cia de pro vas acar re tam a
re je i ção da ação, se o au tor não pro var suas ale ga -
ções...5

3.1.16 - Sob esse ân gu lo, im põe-se a re je i ção in 
li mi ne da pre ten são, como já de ci diu o Tri bu nal de
Alça da des te Esta do:

1) O jul ga men to an te ci pa do da lide não im por ta
em cer ce a men to de de fe sa, se a pro va que se pre ten -
de pro du zir não se pres ta a de ci são da ca u sa. 2) A
pro va ex clu si va men te tes te mu nhal é inad mis sí vel em
con tra to de va lor su pe ri or ao dé cu plo do ma i or sa lá rio 
mí ni mo vi gen te no País, ao tem po em que foi ce le bra -
do (CPC. art. 401).6
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3.2 - NO MÉRITO:
a)Da Impro ce dên cia da Pre ten são dos Au to res:
3.2.1 - Em aten ção aos prin cí pi os da even tu a li -

da de e da con cen tra ção, caso Vos sa Exce lên cia não
aca te as pre li mi na res aci ma sus ci ta das, o que se ad -
mi te so men te para efe i to de ar gu men ta ção, ve ri fi ca rá
Vos sa Exce lên cia, após aná li se de mé ri to, que a pre -
ten são dos Au to res não me re ce gua ri da.

3.2.2 - Como já se tor nou evi den te na ex po si ção 
fá ti ca, a ale ga da ven da e com pra não pas sa de mera
fic ção en gen dra da pe los Au to res com o fito de en ri -
que cer ili ci ta men te. Tan to que do cu men to al gum pos -
su em para re tra tá-la. Mu i to pelo con trá rio. Da do cu -
men ta ção car re a da aos au tos in fe re-se es tre me de
dú vi das que eram os Re que ri dos quem de ti nham o
po der le gal de man do da em pre sa.

3.2.3 - Veja-se que o ins tru men to pelo qual os
Au to res pre ten de ram de mons trar a ces são das quo -
tas se quer con ta com as as si na tu ras dos Re que ri dos, 
mi li tan do, em fa vor des tes, a pre sun ção ju ris tan tum
de ine xis tên cia da per fec ti bi li za ção do ne gó cio. E se
não con tam com as as si na tu ras é pelo sim ples fato de 
ne go ci a ção al gu ma ha ver se ve ri fi ca do.

3.2.4 - Por ou tro lado, ain da que ti ves sem os Re -
que ri dos, ad ar gu men tan dum, apos to seus au tó gra -
fos no re fe ri do ins tru men to, ain da as sim não as sis ti ria 
aos Au to res o di re i to de ad ju di car as quo tas so ci a is,
pos to que ino pe ra do qual quer pa ga men to em fa vor
dos Re que ri dos.

3.2.5 - Note-se a in crí vel con tra di ção em que
ope ram os Au to res. Adu zem que para pa ga men to das 
quo tas qui ta ram di ver sos dé bi tos pre té ri tos da emis -
so ra, ar gu men to esse que con tra ria os ter mos do ins -
tru men to por eles mes mo con fec ci o na dos, que, por
seu tur no, pre vê o pa ga men to em di nhe i ro (cláu su la
quar ta), no im por te de R$100.000,00 (cem mil re a is),
dos qua is R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) de ve ri -
am ser pa gos em duas par ce las igua is de
R$25.000,00 (vin te e cin co mil re a is), a pri me i ra em
14 de maio e a se gun da em 13 de ju nho de 1997, e o
va lor re ma nes cen te se ria pago após a ba i xa das pen -
dên ci as ju di ci a is ali men ci o na das.

3.2.6 - É fla gran te a con tra di ção, data ve nia.
3.2.7 - De tal sor te, não se ri am os “com pro van -

tes de pa ga men to” de fls. 40 us que 61 há be is a com -
pro var o pa ga men to do pre ço, mes mo que, ad ar gu -
men tan dum, ven da e com pra ou ces são se ti ves sem
ope ra do.

3.2.8 - Vale re lem brar que o pa ga men to dos dé -
bi tos pre té ri tos da Rá dio Por ta Voz se fez em vis ta da
obri ga ção con tra í da pelo Sr. Edno Gu i ma rães por

oca sião da ven da e com pra dos ter re nos e ins ta la -
ções onde se si tua a Rá dio Por ta Voz.

3.2.9 - Os dé bi tos pos te ri o res, ou seja, os cons -
ti tu í dos no cor rer do re la ci o na men to de par ce ria, ob -
vi a men te fo ram pa gos com as re ce i tas da pró pria
emis so ra, não com cré di tos dos Au to res ou do Sr.
Edno Gu i ma rães, como fal sa men te ten tam fa zer crer.

3.2.10 - Assim, sob qual quer pris ma que se vi -
su a li ze a ques tão, con clui-se pela im pro ce dên cia to tal 
da pre ten são de du zi da.

3.2.11 - Por der ra de i ro, fi cam im pug na dos to dos 
os do cu men tos co la ci o na dos com a ves ti bu lar. Os de
fls. 37, 40/42, 44/51, por que, em bo ra da ta dos de abril
ou me ses sub se qüen tes do ano de 1997, fo ram vi si -
vel men te fa bri ca dos re cen te men te com o de si de ra to
úni co de dar am pa ro à ab sur da pre ten são que ora se
con tes ta. Obser ve-se que o

_____________________________
4 Nel son Nery Ju ni or e Rosa Ma ria Andra de

Nery, “Có di go de Pro ces so Ci vil Co men ta do”, 2ª ed.,
rev. e amp., São Pa u lo, RT, 1996, pág. 796/797.

5 Mo a cir Ama ral San tos, ‘Pro va Ju di ciá ria no Cí -
vel e Co mer ci al", vol. I, Max Li mo nad Edi tor, págs.
318/319.

6 TA/PR - Ap. Cí vel nº 0052007-2 - Co mar ca de
Dois Vi zi nhos - Ac. 2199 - unân. - 5ª Cam. Cív. - Rel.:
Juiz Je sus Sar rão - j. em 14-4-93 - Fon te DJPR,
13-8-93, pág. 108.

re co nhe ci men to de fir ma data de 01 de ju lho do
ano em cur so. Fo ram, pois, fa bri ca dos às pres sas.

3.2.12 – Os che ques emi ti dos pela Rá dio Por ta
Voz em fa vor de Air ton Cos ta (fls. 40), que so mam R$
7.109,65 (sete mil, cen to e nove re a is, ses sen ta e cin co
cen ta vos), e que só se en con tram em po der dos Au to -
res ante o fato de es ta rem eles na ad mi nis tra ção da
emis so ra, na qua li da de de au xi li a res do Sr. Edno Gu i -
ma rães, não fo ram por eles qui ta dos, mu i to me nos com
o fito de ad qui ri rem as quo tas da emis so ra. Ade ma is,
so zi nhos não se pres tam a de mons trar quem efe ti va -
men te efe ti vou a qui ta ção nem a data em que tal se
ope rou.

3.2.13 – A De cla ra ção do Ca das tro Fis cal (fls. 25),
como já sa li en ta do (item 2.13), foi as si na do em bran co
pelo 1º Re que ri do, e pre en chi do ma li ci o sa men te pelo 1º 
Au tor (veja-se o cam po des ti na do à iden ti fi ca ção do de -
cla ran te), com o nome dos Au to res, a fim de ins tru ir a
pre sen te de man da. Ade ma is, da aná li se do do cu men to
in fe re-se que o mes mo ja ma is che gou a ser pro to co li za -
do jun to à Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Ci a nor te.

3.2.14 - Igual sor te, o re que ri men to de fls. 26, par -
ci al men te pre en chi do, não foi pro to co li za do jun to à Pre -
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fe i tu ra, e não es cla re ce nada à ca u sa, a não ser o já
adu zi do fato de ter sido en tre gue em bran co aos Au to -
res.

3.2.15- O mes mo diga-se do do cu men to de Leis
28 que, ape sar de as si na do pelo 1º Re que ri do, não che -
gou a ser pro to co li za do na Jun ta Co mér ci al des te Esta -
do.

3.2.16- As fi chas para al te ra ção do Qu a dro So ci e -
tá rio (fls. 30/32), as sim como as Fi chas Ca das tra is da
Pes soa Ju rí di ca (fls. 33/35), não são ca pa zes de pro var
a in clu são dos Au to res na so ci e da des. Fo ram pro du zi -
dos uni la te ral men te pelo lº Au tor, que os pre en cheu e
ru bri cou.

3.2.17 – Por qual quer ân gu lo que se ana li se a
ques tão, in fe re-se que ja ma is exis tiu a ven da e com pra
da Rá dio, sen do ab so lu ta men te im pro ce den te a pre ten -
são de du zi da.

4 – DA TUTELA ANTECIPADA:
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO:

4.1 Ape sar da pre vi são con ti da no ar ti go 273 do
Có di go de Pro ces so Ci vil, não po de ri am os Au to res ob -
ter a tu te la an te ci pa da.

4.2 – Pri me i ro por que os do cu men tos apre sen ta -
dos pe los Au to res não lo gra ram de mons trar o pre en chi -
men to dos re qui si tos le ga is para a an te ci pa ção da tu te -
la.

4.3 – Se gun do por que ine xis te a pro va ine quí vo ca
da per fec ti bi li za ção da ale ga da ven da e com pra das
quo tas so ci a is, fun da men to de toda a pre ten são dos
Au to res.

4.4 – Ade ma is, por tra tar-se de ação de na tu re za
de cla ra tó ria e cons ti tu ti va, im pos sí vel a sua con ces são,
con so an te es có lio de LUIZ GUILHERME MARINONI:

De acor do com a dou tri na, a sen ten ça cons ti tu ti va
pro duz um du plo efe i to. Um pri me i ro, de na tu re za de cla -
ra tó ria, so bre a exis tên cia do di re i to po tes ta ti vo a mo di fi -
ca ção ju rí di ca, e um se gun do, que se ria pro pri a men te
cons ti tu ti vo, de ope rar tal mo di fi ca ção na es fe ra ju rí di co
pa tri mo ni al das par tes. Se o di re i to po tes ta ti vo re quer,
para pro du zir efe i tos, uma sen ten ça cons ti tu ti va, e as -
sim, uma atu a ção ju ris di ci o nal que se pro trai no tem po,
não há dú vi da de que o tem po ne ces sá rio para que seja 
pro fe ria a sen ten ça cons ti tu ti va pode ca u sar pre ju í zo.

Não é pos sí vel uma cons ti tu i ção pro vi só ria, já que 
a cons ti tu i ção pres su põe de cla ra ção re le van te, vale di -
zer, de cla ra ção fun da da em cog ni ção exa u ri en te.7

4.5 - A con fir mar este en ten di men to está o acór -
dão de la vra do Egré gio Tri bu nal de Alça da des te Esta -
do:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA — REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA - INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.

Não se ad mi te o de fe ri men to li mi nar da an te ci pa -
ção dos efe i tos da tu te la nas ações de cla ra tó ri as e nas
cons ti tu ti vas, pela im pos si bi li da de da an te ci pa ção, de
de cla ra ção de exis tên cia ou ine xis tên cia de re la ção ju rí -
di ca ou so bre a cri a ção, mo di fi ca ção ou ex tin ção de um
es ta do ou re la ção ju rí di ca ma te ri al.

4.6- Vê-se, as sim, que não se po de rá an te ci par ou 
pro du zir des de logo os efe i tos pre ten di dos pe los Au to -
res, vez que es tes de pen dem da cog ni ção exa u ri en te
da ca u sa, que re ve la rá a cri a ção, mo di fi ca ção ou ex tin -
ção da re la ção ju rí di ca ma te ri al.

5 - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:
5.1 - Ante o ex pos to, re quer a Vos sa Exce lên cia

que se dig ne:
a) re ce ber a pre sen te con tes ta ção, ex tin guin do-se 

o pro ces so sem jul ga men to do mé ri to em face da in -
ques ti o ná vel ile gi ti mi da de ad ca u sam pas si va;

b) ou, sen do ou tro o en ten di men to de por Vos sa
Exce lên cia, de cre tar, in li mi ne, a im pro ce dên cia da pre -
ten são de du zi da em vis ta da ve da ção im pos ta aos Au -
to res pelo ar ti go 401 do Có di go de Pro ces so Ci vil;

c) ou, pelo mé ri to, ne gar a an te ci pa ção de tu te la e, 
a fi nal, jul gar to tal men te im pro ce den te a pre ten são de -
du zi da, sem pre ju í zo da sub mis são dos Au to res aos
efe i tos da su cum bên cia.

5.2 - Re quer, ou tros sim, a pro du ção das pro vas
em di re i to ad mi ti das, em es pe ci al o de po i men to pes so al 
dos Au to res, sob pena de con fis são; a oi ti va de tes te mu -
nhas, cujo será apre sen ta do no mo men to pro ces su al
opor tu no; pe rí cia; vis to ria; re qui si ção de do cu men tos e
a

_____
7 LUIZ GUILHERME MARINONI. A an te ci pa ção

da Tu te la na Re for ma do Pro ces so Ci vil, p. 35.
8 TAPR — Ac. n. 5489 - Ai nº 96.741-7 — j. em

16.12.96 - Rei. Juiz Ma nas ses de Albu quer que. Des ta -
ques ine xis ten tes no ori gi nal.

jun ta da pos te ri or de ou tros que se fi ze rem ne -
ces sá ri os ao des lin de da ca u sa sub ju di ce.

Ter mos em que,
Pede de fe ri men to.
De Ma rin gá para Ci a nor te,
Aos 17 de agos to de 1998. _ Luiz Car los San -

ches, OAB-PR 15.517 _ Rú bia Ron co la to da Sil va,
OAB-PR 25.745
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Exmº Sr. Dr. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da Co -
mar ca de Ci a nor te _ Esta do do Pa ra ná. 

Eli ab Vi e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma -
rães, já qua li fi ca dos nos au tos sob nº 452/98 de Ação
De cla ra tó ria, em que são re que ren tes e re que ri dos Anto -
nio de Sou za da Bár ba ra e Ali ce Yu lie To mi go, vêm, mui
res pe i to sa men te, à pre sen ça de V. Exª, re i te rar o pe di do
de tu te la an te ci pa tó ria, para os fins es pe ci fi ca dos na pe ti -
ção de fls., ten do em vis ta que con ti nu am à fren te da em -
pre sa na sua ad mi nis tra ção de for ma pre cá ria.

Jun tam nes te ato, a con tra-no ti fi ca ção ane xa, onde
fica cla ro a ine xis tên cia de qual quer con tra to de co mo da to.

Estes são os ter mos em que,
Pede De fe ri men to.
Ci a nor te, 25 de agos to de 1998. _ José Air ton

Gon çal ves, OAB-PR. 16968

Con tra No ti fi ca ção

Con tra no ti fi can te: Edno Gu i ma rães, bra si le i ro,
ca sa do, co mer ci an te, re si den te e do mi ci li a do na Av.
Sou za Na ves, 994, apto. 91, Cen tro, Ci a nor te, PR.

Con tra no ti fi ca dos: Ali ce Yu lie To mi go, bra si le i -
ra, sol te i ra, co mer ci an te, ins cri ta no CPF/MF sob nº
013.560.119-34, re si den te e do mi ci li a da na Rua Pi o -
ne i ro José Tel, nº 7, Jar dim Gu a po ré,

Ma rin gá, PR. e Anto nio Pa u la de Sou za da Bár -
ba ra, bra si le i ro na tu ra li za do, di vor ci a do, in dus tri al,
ins cri to no CPF/MF sob nº 005.543.089-91, re si den te
e do mi ci li a do na Rua Pi o ne i ro José Tel, nº 7, Jar dim
Gu a po ré, Ma rin gá, PR.

OBJETO: IMPROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO
ENVIADA PELOS CONTRANOTIFICADOS AO
(CONTRANOTIFICANTE, PELA INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER CONTRATO DE COMODATO ENTRE ELES

Pela pre sen te, fi cam os con tra no ti fi ca dos de vi da -
men te ci en tes de que im pro ce de a no ti fi ca ção en vi a da
por eles ao con tra no ti fi can te, uma vez que nun ca exis tiu
qual quer con tra to de co mo da to en tre eles. Ain da, a Rá -
dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., pes soa ju rí di ca de di re i to 
pri va do, ins cri ta no CGC/MF sob nº 80.005.002/0001-02, 
com sede na Av. Go iás, 173, Ci a nor te, PR, per ten ce aos
Se nho res Eli ab Vi e i ra Mo re no e Sér gio Ro dri go Ruiz Gu -
i ma rães, con for me con tra to fir ma do en tre os con tra no ti fi -
ca dos e os mes mos, por ra zão do já pa ga men to de
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) di re ta men te aos cre -
do res da em pre sa, que se en con tra va em es ta do de ca -
den te por fal ta de ad mi nis tra ção com pe ten te, ra zão pela
qual foi ven di da e dado a pos se aos atu a is pro pri e tá ri os
aci ma men ci o na dos.

Que é do co nhe ci men to do con tra no ti fi can te
que se rão pa gos os res tan tes R$50.000,00 (cin qüen -

ta mil re a is,) pela com pra da em pre sa, as sim que os
con tra no ti fi ca dos efe tu a rem o pa ga men to de ação ju -
di ci al que cor re con tra a em pre sa men ci o na da, des de 
an tes da ven da e com pra.

No pre sen te caso, o con tra no ti fi can te tam bém es -
cla re ce (aos con tra no ti fi ca dos, que o ter re no onde está
ins ta la da a tor re de trans mis são, bem como o pré dio da
sede da emis so ra, lhes per ten ce, pois, tam bém fo ram
ven di dos pe los mes mos, quan do ne go ci a ram a emis so ra.

Des ta for ma, fica sem qual quer efe i to a pre sen te
no ti fi ca ção, pois en de re ça da a pes soa er ra da, e, tam -
bém, por ser TOTALMENTE IMPROCEDENTE E
INVERÍDICA, não ser vin do de base para pro po si tu ra
de ação ju di ci al con tra o con tra no ti fi can te ou ter ce i ros.

Ou tros sim, o con tra no ti fi can te tem ple no co nhe ci -
men to que o cor re to se ria os con tra no ti fi ca dos
CUMPRIREM A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA E
PROCEDEREM O PAGAMENTO DOS DÉBITOS
EXISTENTES CONTRA A RÁDIO PORTA VOZ,
ANTERIORMENTE A VENDA E COMPRA, E,
PROCEDEREM O RECEBIMENTO DO RESTANTE
COMBINADO PELA COMPRA, QUAL SEJA
R$50.000,00 (CINQÜENTA MIL REAIS) E ASSINAREM
OS DOCUMENTOS QUE FALTAM, TENDO EM VISTA
QUE JÁ ASSINARAM PARTE DELES, QUANDO
PASSARAM A POSSE E ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA VENDIDA AOS SENHORES ELIAB VIEIRA
MORENO E SÉRGIO RODRIGO RUIZ GUIMARÃES.

Por fim, fi cam os con tra no ti fi ca dos ci en tes que
já foi pro pos ta ação com pe ten te con tra os mes mos,
afim de ga ran tir o cum pri men to da obri ga ção por eles
as su mi da com os se nho res Eli ab Vi e i ra Mo re no e
Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães.

Ci a nor te, 15 de ju lho de 1998. Edno Gu i ma -
rães

CONCLUSÃO:

Aos 27 de agos to de 1998, faço es tes au tos con clu -
sos ao MM. Juiz de Di re i to da Úni ca Vara Cí vel da Co mar -
ca de Ci a nor te  Pr., Dr. Wil li am  Artur Pus si, Escri vão.

1. De fato, com a con tes ta ção a vi su a li za ção fá ti -
ca tor ne ou-se mais fá cil, sen do pos sí vel vis lum brar
al gu mas re a li da des. Assim, é evi den te que ocor reu
uma tran sa ção co mer ci al a fim de trans fe rir o con tro le
da Rá dio Por ta Voz para os re que ren tes.

E mais, os pró pri os re que ren tes, como é pos sí -
vel ob ser var com a con tes ta ção, pos su em o ge ren ci a -
men to e con tro le da men ci o na da rá dio. Des sa for ma,
vi su a li zo os re qui si tos pro ces su a is e de fato que au to -
ri zam o de fe ri men to da me di da. No ta da men te, o con -
ce i to de ve ros si mi lhan ça dos fa tos ale ga dos.
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Di an te dis so, en ten do ser in dis pen sá vel man ter ín -
te gros to dos os atos de ge rên cia da em pre sa. Isto, até
mes mo para a so bre vi vên cia co mer ci al da Rá dio Por ta
Voz. Afi nal, em épo ca de eco no mia aper ta da, é in dis pen -
sá vel que os di re to res es te jam ha bi li ta dos e au tô no mos
para a prá ti ca de to dos os atos de ge ren ci a men to.

Por tais mo ti vos, de fi ro a tu te la ple i te a da de for -
ma a per mi tir aos re que ren tes a prá ti ca de to dos os

atos de ge ren ci a men to e co man do da Rá dio Por ta
Voz até o fi nal jul ga men to. Expe ça-se man da do.

2. Indi quem as par tes as pro vas que ob je ti vam
pro du zir.

Inti mem-se.

Ci a nor te, 28 de agos to de 1998. _ Wil li am Artur 
Pus si, Juiz de Di re i to.



JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE
CIANORTE – PR.

AUTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

Aos onze dias do mês de se tem bro do ano de
hum mil no ve cen tos e no ven ta e oito, (11-9-1998), em 
cum pri men to ao res pe i tá vel man da do, em Tu te la
Ante ci pa da, do MM. Juiz de Di re i to da Vara Cí vel des -
ta Ci da de e Co mar ca de Ci a nor te Esta do do Pa ra ná,
ex tra í do dos au tos de Ação De cla ra tó ria, sob nº
452/98, em que a Re que ren te, Eli ab Vi e i ra Mo re no, e
Sér gio Ro dri go Ruiz Gu i ma rães, após as for ma li da -
des le ga is, di ri gi mos nos Ofi ci a is de Jus ti ça aba i xo
as si na dos, sito à Av. Go iás, es qui na com a Rua De ze -
no ve de No vem bro, e sen do aí man so e pa ci fi ca men -
te, MANUTENIMOS NA POSSE, os Re que ren tes Eli -
ab Vi e i ra Mo re no, e Sér gio Ro dri go Ruíz Gu i ma rães,
na prá ti ca de to dos os Atos e Ge ren ci a men to e Co -
man do da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te, até o fi nal do
jul ga men to da lide.

A se guir la vra mos o pre sen te auto, que após
lido e acha do con for me vai de vi da men te as si na do,
por nos Ofi ci a is de Jus ti ça, e pe los Ma nu te ni dos na
pos se.

Aris teu Nu nes, Ofi ci al de Jus ti ça, Vera L. Enu -
mo, Ofi ci a la de Jus ti ça, Eli ab Vi e i ra Mo re no, Ma nu te -
ni do, Sér gio R. Ruiz Gu i ma rães, Ma nu te ni do.

Exce len tís si mo Se nhor Dou tor
Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da Co mar ca de Ci a nor -
te – Esta do do Pa ra ná

ANTONIO DE PAULA SOUZA DA BÁRBARA e 
ALICE YULIE TOMIGO, já qua li fi ca dos nos au tos nº
452/98 de Ação De cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e -
da de so bre Empre sa de Rá dio Di fu são cu mu la da
com Pe di do de Tu te la Ante ci pa tó ria pro pos ta por
ELIAB VIEIRA MORENO e SÉRGIO RODRIGO
RUIZ GUIMARÃES, igual men te qua li fi ca dos, por sua
pro cu ra do ra ju di ci al adi an te as si na da, vem res pe i to sa -
men te à pre sen ça de Vos sa Exce lên cia, ten do em vis -
ta o seu in con for mis mo com a r. de ci são de fls. 174,
atra vés da qual de fe riu-se a an te ci pa ção de tu te la aos 
au to res, in for mar que con tra ela in ter pôs agra vo de
ins tru men to pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça des te Esta -
do.

Em aten ção ao que dis põe o art. 526 do Có di go
de Pro ces so Ci vil, re quer a jun ta da da in clu sa có pia do
re cur so de vi da men te pro to co li za do, in for man do, ou -
tros sim, que o ins tru men to foi acom pa nha do de có pia
fo tos tá ti ca de vi da men te au ten ti ca da e in te gral dos au -
tos em que se pro fe riu a de ci são re cor ri da, bem como

da guia de re co lhi men to de cus tas re cur sa is e por te
de re tor no, e da cer ti dão de in ti ma ção da re fe ri da de -
ci são.

Ante o ex pos to, re quer-se a Vos sa Exce lên cia que 
se dig ne exer cer o ju í zo de re tra ta ção, de cre tan do a nu -
li da de da de ci são, seja por im pos si bi li da de de an te ci pa -
ção de efe i to da tu te la de pro vi men to fi nal não ple i te a do
pe los au to res (de ci são ul tra pe ti ta), seja por ser inad -
mis sí vel a an te ci pa ção da tu te la em ações de cla ra tó ri as 
e cons ti tu ti vas; ou pelo mé ri to, re for mar o r. des pa cho
guer re a do, inad mi tin do, por con se guin te, a an te ci pa ção
de tu te la aos au to res ante a au sên cia dos re qui si tos le -
ga is à con ces são, in for man do, nos ter mos do Di ges to
Pro ces su al Ci vil vi gen te, o Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça
des te Esta do.

Por ou tro lado, em vis ta da se gun da par te do des -
pa cho de fls. 174, re que rer a pro du ção das se guin tes
pro vas:

a) oral, atra vés do de po i men to pes so al dos au to -
res, sob pena de con fis são, e da oi ti va de tes te mu nhas,
cujo rol apre sen ta rá em mo men to pro ces su al opor tu no,
am bas a fim de com pro var a ine xis tên cia de ven da e
com pra das quo tas so ci a is da Rá dio Por ta Voz Ltda.,
bem as sim da ine xis tên cia de pa ga men to do pre ço, e as 
cir cuns tân ci as que en vol ve ram a ven da e com pra dos
ter re nos onde se en con tra ins ta la da a emis so ra;

b) re qui si ção de do cu men tos, atra vés de ex pe di -
ção de ofí ci os à Re ce i ta Fe de ral, a fim de que exi ba as
de cla ra ções de im pos to de ren da dos Au to res, com o
pro pó si to de com pro var a ine xis tên cia de com pra das
quo tas so ci a is da Rá dio Por ta Voz; e ao Ban co do Esta -
do do Pa ra ná, agên cia 74-4, a fim de que re me ta a este
Ju í zo a có pia do che que nº 461785, de emis são do Sr.
Edno Gu i ma rães em 14-4-98, para se cons ta tar a au -
ten ti ci da de do do cu men to.

c) pe rí cia con tá bil, para ve ri fi car quan do e por con -
ta de quem se de ram os pa ga men tos no ti ci a dos nos au -
tos, e pe rí cia do cu men tal, a fim de se cons ta tar o pre en -
chi men to pos te ri or à apo si ção de as si na tu ras nos do cu -
men tos de fls. 25, 26, 27 e 28, e a quem per ten cem as
as si na tu ras lan ça das nos do cu men tos de fls. 30, 31, 32,
33, 34 e 35, bem as sim ve ri fi car a data da efe ti va con -
fec ção dos de ma is do cu men tos que ins tru em a ini ci al
(fls. 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51).

Ter mos em que,
Pede de fe ri men to.
De Ma rin gá para Ci a nor te,
aos 24 de se tem bro de 1998.
Rúbia Ron co la to da Sil va
OAB-PR 25.745
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Exce len tís si mo Se nhor Dou tor
De sem bar ga dor do Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça
Esta do do Pa ra ná

ANTONIO PAULA DE SOUZA BARBARA, bra -
si le i ro na tu ra li za do, di vor ci a do, in dus tri al, ins cri to no
CPF/MF sob o nº 005.560.119-34, re si den te e do mi -
ci li a do na Rua Mar ci a no Halt chuk, nº 430, em Ma rin -
gá, Esta do do Pa ra ná, e ALICE YULIE TOMIGO,
bra si le i ra, sol te i ra, co mer ci an te, ins cri ta no CPF/MF
sob o nº 013.560.119-34, re si den te e do mi ci li a da na
Rua Pi o ne i ro José Tel, nº 957, Jar dim Gu a po ré, na
ci da de e Co mar ca de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná,
por sua pro cu ra do ra ju di ci al adi an te as si na da, ad vo -
ga da ins cri ta na Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
Se ção do Pa ra ná, sob o nº 25.745, vêm res pe i to sa -
men te à pre sen ça de Vos sa Exce lên cia, com ful cro
no art. 524 e segs. do Có di go de Pro ces so Ci vil, in -
ter por re cur so de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO
AGRAVADA

em vis ta da r. de ci são pro fe ri da pelo Exce len tís -
si mo Se nhor Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da Co mar -
ca de Ci a nor te nos au tos nº 452/98 de Ação De cla ra -
tó ria de Di re i to de Pro pri e da de so bre Empre sa de Rá -
dio Di fu são cu mu la da com Pe di do de Tu te la Ante ci pa -
tó ria pro mo vi da por ELIAB VIEIRA MORENO, bra si le -
i ro, ca sa do, e, ins cri to no CPF/MF sob o nº
478.381.759-68, re si den te e do mi ci li a do na Rua Alva -
res Ca bral, nº 303, em Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, e
SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARÃES, bra si le i ro,
sol te i ro, co mer ci an te ins cri to no CPF/MF sob o nº
004.250.549-69, re si den te e do mi ci li a do na Ave ni da
Sou za Na ves, nº 994, apto 91, em Ci a nor te, Esta do
do Pa ra ná, re pre sen ta dos pe los Drs. José Air ton
Gon çal ves e Már cio Di niz Pan cel li, ad vo ga dos com
es cri tó rio pro fis si o nal si tu a do na Ave ni da Go iás, nº
295, em Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, con subs tan ci a -
do nos se guin tes fa tos e fun da men tos:

1 – SÍNTESE DA CAUSA E DO INCONFORMISMO:
Ampa ra dos em “Instru men to Par ti cu lar de Ces -

são" des pro vi do das as si na tu ras das par tes, bem as -
sim em ou tros do cu men tos que não se pres tam a de -
mons trar qual quer ne go ci a ção, pro pu se ram os Agra -
va dos a Ação De cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e da de
so bre Empre sa de Rá dio Di fu são Cu mu la da com
Ante ci pa ção de Tu te la em face dos Agra van tes, bus -
can do o acrés ci mo aos seus pa tri mô ni os 50% das
quo tas de ca pi tal da Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te
Ltda., de pro pri e da de dos Agra van tes.

Re ce bi da a ini ci al, de ter mi nou o jul ga dor a quo
a emen da da ini ci al a fim de es pe ci fi car qual ato ju di ci -
al se ob je ti va ao ser de fe ri da a tu te la e es pe ci fi car o
pe di do, ou seja, se ob je ti vam uma sen ten ça sim ples -
men te de cla ra tó ria ou, en tão, al gu ma ou tra pro vi dên -
cia ju di ci al. Ocor ren do a se gun da hi pó te se, de ve rão
ade quar o pe di do (fls. 73).

Pro ce di da a emen da, adu zi ram que o pe di do
era de de cla ra ção do di re i to de pro pri e da de de 50%
das quo tas so ci a is da Rá dio e sua in clu são no con tra -
to so ci al (fls. 76), e que a tu te la an te ci pa tó ria vi sa va:
a) mo vi men tar con ta ban cá ria jun to ao Ban co do
Esta do do Pa ra ná; b) res pon der, em nome da emis so -
ra, as ações ju di ci a is; c) de mi tir e ad mi tir;d) as si nar
re que ri men tos di ri gi dos a ór gãos pú bli cos e par ti cu la -
res; e e) as si nar novo con tra to de lo ca ção cf. (fls. 75).

Ato con tí nuo, ne gou o MM. Jul ga dor a an te ci pa -
ção da tu te la ple i te a da ante o en ten di men to de que: 1. 
O ins tru men to par ti cu lar de ces são de quo tas de fls.
21/24, o qual se cons ti tui em fun da men to prin ci pal
dos pe di dos for mu la dos pe los au to res não se en con -
tra de vi da men te as si na do pe las par tes con tra tan tes,
de modo que é im pos sí vel, por, ora, por ser te me rá rio, 
con ce der qual quer tipo de tu te la an te ci pa tó ria. 2.
Assim sen do, pre li mi nar men te, ci tem-se os Re que ri -
dos para, que ren do, apre sen ta rem de fe sa no pra zo
de 15 dias, sob as pe nas da lei. (fls. 80).

Em sede de con tes ta ção, de mons tra ram os
Agra van tes: a) que ne go ci a ção al gu ma acer ca das
quo tas so ci a is da no mi na da em pre sa fo ram fe i tas;
b) que o que se pas sou, na re a li da de, foi a ven da e
com pra dos imó ve is onde a emis so ra tem sua sede
e ins ta la ções ao Sr. Edno Gu i ma rães, so gro e pai
dos Agra van tes, res pec ti va men te, pelo pre ço to tal
de R$140.000,00, dos qua is R$73.000,00 (se ten ta
e três mil re a is), foi pago por in ter mé dio do che que
nº 461785, sa ca do con tra o Ban co do Esta do do Pa -
ra ná S/A, agên cia 74-4, de Ci a nor te, e, o re ma nes -
cen te, R$67.000,00 (ses sen ta e sete mil re a is), me -
di an te o pa ga men to de dí vi das pre té ri tas da Rá dio
Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., fi can do o ad qui ren te
de pres tar con tas e res ti tu ir à 2ª Agra van te o que so -
be jas se.

Com re la ção às quo tas so ci a is (con ces são) da
Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., em sín te se, res -
sal ta ram os Agra van tes: a) que por es ta rem en con -
tran do di fi cul da des para ge ren ci a men to da Rá dio
Por ta Voz e como esta se si tu a ria daí em di an te em
ter re no do Sr. Edno, e sen do in viá vel trans fe rir a rá dio
para ou tras ins ta la ções, ape nas ven ti la ram ao no mi -
na do ad qui ren te, a pos si bi li da de de ne go ci a rem tam -
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bém a to ta li da de das quo tas da so ci e da de, e que,
com efe i to, che ga ram a es ta be le cer o pre ço da emis -
so ra em 100.000,00 (cem mil re a is), dos qua is 50%
(cin qüen ta por cen to) de ve ri am ser pa gos a vis ta e
em di nhe i ro e, o res tan te, após a li qui da ção por par te
dos Agra van tes de duas pen dên ci as ju di ci a is em trâ -
mi te con tra a Rá dio; b) que como o Sr. Edno Gu i ma -
rães, quan do da con fec ção do ins tru men to com pe -
ten te, pre ten deu re ser var jun to a si mais que os 50%
(cin qüen ta por cen to) do pre ço ou tro ra es ta be le ci do,
para ga ran tia da li qui da ção dos dé bi tos ju di ci a is, com
o que não con cor da ram os Agra van tes, re sol ve ram,
Agra van tes e Sr. Edno, para per fec ti bi li za ção da ven -
da e com pra, aguar dar o fi nal das re fe ri das pen dên ci -
as; c) que em vis ta dos es tre i tos la ços de ami za de até 
en tão man ti dos com o Sr. Edno Gu i ma rães, co le gas
na se a ra po lí ti ca, con fi a ram os Agra van tes a ele a
con ti nu i da de do em pre en di men to, en tre gan do-lhe a
ad mi nis tra ção de fato da Rá dio Por ta Voz, en quan to
os Agra van tes lhe da ri am sus ten ta ção le gal, as si nan -
do a do cu men ta ção ne ces sá ria ao bom an da men to e
re gu la ri da de do ne gó cio, a teor da do cu men ta ção co -
la ci o na da aos au tos. Tudo isto, me di an te a pro mes sa
de di vi são dos lu cros na pro por ção de 50% (cin qüen -
ta por cen to); d) que ape sar de te rem os Agra van tes
en tre gue o ge ren ci a men to de fato da Rá dio ao, Sr.
Edno, não pres tou este con tas de sua ad mi nis tra ção
de fato, sem pre pos ter gan do o pa ga men to da par te
que aos Agra van tes faz jus; e) que como se tal não
bas tas se, pas sou o Sr. Edno Gu i ma rães a con tra ri ar
as ori en ta ções lhe pas sa das, usan do a Rá dio para
fins po lí ti cos, ra zão pela qual foi no ti fi ca do ex tra ju di -
ci al men te (ins tru men to re gis tra do sob nº 26.863 jun -
to ao Car tó rio de Re gis tro de Tí tu los e Do cu men tos
des sa Co mar ca) para que de i xas se de ve i cu lar qual -
quer pro gra ma ou en tre vis ta de cu nho po lí ti co que
pu des se fe rir le gis la ção ele i to ral, bem de que a par -
ce ria, in de vi da men te de no mi na da de co mo da to, não 
mais vi ge ria após ex pi ra dos 30 (trin ta) dias; f) que, a
res pos ta à no ti fi ca ção, para sur pre sa dos Agra van -
tes, veio na for ma da ação que ora com por ta re cur so
e da Con tra no ti fi ca ção nº 215376, de subs cri ção do
Sr. Edno Gu i ma rães, onde, ao mes mo tem po em
que o re ve lou pro fun do co nhe ci men to dos fa tos aci -
ma nar ra dos, ar gu men tou o Sr. Edno que as quo tas
da emis so ra ha vi am sido ”ven di das" aos Agra va dos,
aos qua is, se gun do ele, se ha via dado ”pos se"; g)
que, to da via, tal con tra no ti fi ca ção não se co a du na
com a re a li da de.

Com a con tes ta ção de fls., car re a ram os Agra -
van tes aos au tos far ta do cu men ta ção onde de mons -

tra ram, à sa ci e da de, a ve ra ci da de de suas as ser ti -
vas, in clu si ve com a re cen te de cla ra ção de im pos to
de ren da, onde pro vam que as quo tas so ci a is, ple i te -
a das, ja ma is sa í ram do seu pa tri mô nio.

Não obs tan te as con tra pro vas apre sen ta das,
e ne nhu ma mo di fi ca ção em prol dos Agra va dos en -
con trar-se nos au tos, con si de rou o ma gis tra do a
quo con fes sa a exis tên cia de com pra e ven da com
os Agra va dos, e ol vi dan do a au sên cia dos re qui si -
tos per ti nen tes a tal, con ce deu o jul ga dor mo no crá -
ti co a tu te la an te ci pa tó ria, em de ci são as sim va za -
da:

De fato, com a con tes ta ção a vi su a li -
za ção fá ti ca tor ne ou-se mais fá cil, sen do
pos sí vel vis lum brar al gu mas re a li da des.
Assim, é evi den te que ocor reu uma tran -
sa ção co mer ci al a fim de trans fe rir o con -
tro le da Rá dio Por ta Voz para os re que -
ren tes.

E mais, os pró pri os re que ren tes,
como é pos sí vel ob ser var com a con tes ta -
ção, pos su em o ge ren ci a men to e con tro le
da men ci o na da rá dio. Des sa for ma, vi su a li -
zo os re qui si tos pro ces su a is e de fato que
au to ri zam o de fe ri men to da me di da. No ta -
da men te, o con ce i to de ve ros si mi lhan ça
dos fa tos ale ga dos.

Di an te dis so, en ten do ser in dis pen sá -
vel man ter ín te gros to dos os atos de ge -
rên cia (sic) da em pre sa. Isto, até mes mo
para a so bre vi vên cia co mer ci al da Rá dio
Por ta Voz. Afi nal, em épo ca de eco no mia
aper ta da, é in dis pen sá vel que os di re to res 
es te jam ha bi li ta dos e au tô no mos para a
prá ti ca de to dos os atos de ge ren ci a men -
to.

Fi nal men te, os su pos tos atos ele i to ra -
is, se pra ti ca dos, ser apu ra dos pela Jus ti ça
com pe ten te.

Por tais mo ti vos, de fi ro a tu te la ple i te -
a da de for ma a per mi tir aos re que ren tes a
prá ti ca de to dos os atos de ge ren ci a men to 
e co man do da Rá dio Por ta Voz até o fi nal
jul ga men to. Expe ça-se man da do.

2. Indi quem as par tes as pro vas  que
ob je ti vam pro du zir.

Inti mem-se.
Ci a nor te, 28 de agos to de 1998.

Data ve nia ma xi ma, não en con tra res pal do fá -
ti co-jurídico a de ci são guer re a da, e não obs tan te o
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ca be dal jurídico do ilus tre jul ga dor de Pri me i ra lnstân -
cia, des ta fe i ta não la bo rou ele com o cos tu me i ro
acer to, im pon do-se, por ques tão de jus ti ça, a sus pen -
são da or dem con ce di da, até o jul ga men to do pre sen -
te re cur so, e, afi nal, a sua re for ma para efe i to de inad -
mi tir , in casu a tu te la an te ci pa tó ria.

2 – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA
NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS E CONSTITUTIVAS:

Como se vê da ini ci al e da emen da de fls. 74 e
segs., tem a ação ca rá ter de cla ra tó rio/ cons ti tu ti vo, a
qual, para re ve lar a cri a ção, mo di fi ca ção ou ex tin ção
da re la ção ju rí di ca ma te ri al, ca re ce de am pla di la ção
pro ba tó ria e cog ni ção exa u ri en te.

Assim sen do, é im pos sí vel a con ces são da tu te -
la an te ci pa tó ria, con so an te se in fe re do pre ci so es có -
lio de LUIZ GUILHERME MARINONI:

De acor do com a dou tri na, a sen ten ça
cons ti tu ti va pro duz um du plo efe i to. Um pri -
me i ro, de na tu re za de cla ra tó ria, so bre a
exis tên cia do di re i to po tes ta ti vo a mo di fi ca -
ção ju rí di ca, e um se gun do, que se ria pro -
pri a mente cons ti tu ti vo, de ope rar tal mo di fi -
ca ção na es fe ra ju rí di co pa tri mo ni al das par -
tes. Se o di re i to po tes ta ti vo re quer, para,
pro du zir efe i tos, uma sen ten ça cons ti tu ti va,
e as sim, uma atu a ção ju ris di ci o nal que se
pro trai no tem po, não há dú vi da de que o
tem po ne ces sá rio para que seja pro fe ri da a
sen ten ça cons ti tu ti va pode ca u sar pre ju í zo.

Não é pos síel uma cons ti tu i ção pro vi -
só ria, já que a cons ti tu i ção pres su põe de -
cla ra ção re le van te, vale di zer, de cla ra ção
fun da da em cog ni ção exa u ri en te.1

A con fir mar este en ten di men to está o acór dão
de la vra do Egré gio Tri bu nal de Alça da des te Esta -
do:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA – INADMISSIBILIDADE, RECURSO
PROVIDO.

Não se ad mi te o de fe ri men to li mi -
nar da an te cipação dos efe i tos da tu te -
la nas ações de cla ra tó ri as e nas cons -
ti tu ti vas, pela im possi bi li da de da an te -
ci pa ção, de de cla ração de exis tên cia ou

LUIZ GUILHERME MARINONI. A an te ci pa ção da Tu te la na Re -
for ma do Pro ces so Ci vil, p. 35.

ine xis tên cia de re la ção ju rí di ca ou so bre a cri a -
ção, mo di fi ca ção ou ex tin ção de um es ta do ou
re la ção ju rí di ca ma te ri al. 2 (Des ta ques ine xis ten tes 
no ori gi nal)

Na mes ma li nha pal mi lham os Tri bu na is de
San ta Ca ta ri na e do Rio Gran de do Sul:

Pro ces su al – Tu te la Ante ci pa da –
Impos si bi li da de de Li mi nar – Fal ta da Pro vi -
dên cia do Art. 526 do CPC – Con se qüên cia – 
A fal ta de jun ta da da có pia do agra vo, ape nas 
acar re ta ao agra van te a ine xis tên cia do ju í zo
de re tra ta ção, nada obs tan do o co nhe ci men to 
do re cur so. Não se con fun dem me di das ca u -
te la res e an te ci pa ção da tu te la, bem por isso
só ex cep ci o nal men te se con ce de li mi nar em
tu te la an te ci pa da, mes mo por que a pro va que 
acom pa nha a ini ci al, para ser ine quí vo ca, de -
pen de do con tra di tó rio, ca rac te ri za do pela au -
diên cia do réu. O con ven ci men to da ve ros si -
mi lhan ça não pode de pen der ape nas de ele -
men tos pro du zi dos de for ma uni la te ral, mas,
via de re gra, sub me te-se ao cri vo da im pug -
na ção da par te con trá ria.3 (Des ta ques ine xis -
ten tes no ori gi nal)

Ante ci pa ção da tu te la – pe di do de cla -
ra tó rio – inad mis si bi li da de – É inad mis sí vel
an te ci par o efe i to de pe di do de cla ra tó rio
(CPC, art. 273, ca put), pois tal efe i to é a
cer te za, que só ad qui re pela au to ri da de de
co i sa jul ga da. Fal ta de pro va ine quí vo ca.4

(Des ta ques ine xis ten tes no ori gi nal)
O ju í zo do Tri bu nal de Alça da des te Esta do não

des toa:
Agra vo de ins tru men to – Ação de cla ra -

tó ria – re vi são de cláu su las con tra tu a is –
an te ci pa ção dos efe i tos da tu te la – inad mis -
si bi li da de. Re cur so pro vi do.

Não se ad mi te o de fe ri men to li mi nar da
an te ci pa ção dos efe i tos da tu te la nas ações
de cla ra tó ri as e nas cons ti tu ti vas, pela im pos -
si bi li da de ou an te ci pa ção de de cla ra ção de
exis tên cia ou ine xis tên cia de re la ção ju rí di ca
ou so bre a cri a ção, mo di fi ca ção ou ex tin ção
de um es ta do ou re la ção ju rí di ca ma te ri al.5

2 TAPR – Ac. n. 5489 – Ai n. 96.741-7-j. em 16-12-96 – Rel. Juiz
Ma nas ses de Albu quer quer. Des ta ques ine xis ten tes no ori gi nal.
3 TJSC – AI 96.003201-0 – 3º CCiv. – Rel. Des. Ama ral e Sil va –
J. 17-9-96.
4 TJRS – AI 596183384-5ª C. Civ. – Rel. Des. Ara ken de Assis –
J. 24-10-96. 
5  TAPR – Ac. n. 5489 – AI 96.741-7, j. em 16-12-96. 
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E do cor po do jul ga do ex trai-se:

Des ses mo ti vos, bus can do nos en si na -
men tos do ju ris ta pa ra na en se Luiz Gu i lher -
me Ma ri no ni, ex pert no as sun to, te mos a
pos si bi li da de da con ces são dos pro vi men -
tos su má ri os aos ca sos das tu te las con de -
na tó ri as e man da men tal. De ou tra sor te, nas 
ações de na tu re za de cla ra tó ri as e nas cons -
ti tu ti vas, as si na la que não é pos sí vel por que 
a de cla ra ção e a cons ti tu i ção su põe cog ni -
ção exa u ri en te.

Vê-se, as sim, que não po de ria o jul ga dor sin -
gu lar an te ci par ou pro du zir des de logo os efe i tos
pre ten di dos pe los Agra va dos.

Não obs tan te, con vém res sal tar que a de ci são
re cor ri da cons ti tui afron ta à ga ran tia ins cul pi da no
ar ti go 5º, in ci so LIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pela
qual nin guém será pri va do da li ber da de ou de seus
bens sem o de vi do pro ces so le gal.

Assim sen do, des ca be a an te ci pa ção de tu -
te la, por es tar ex tra in do do pa tri mô nio dos Agra -
van tes par tes de seus bens sem a cer te za ju rí di -
ca do jul ga men to, o qual de ve rá, obri ga to ri a men -
te, obe de cer os prin cí pi os da am pla de fe sa e
con tra di tó rio.

3 – Da Nu li da de da De ci são Agra va da –
Ante ci pa ção de Pro vi dên cia que não se cons ti tui 
ob je to da ação e que não cor res pon de a pre ten -
são fi nal in vo ca da:

Con so an te pre ci o so es có lio de RAMOM
TÁCIO DE OLIVEIRA, a de ci são con ces si va não
po de rá des vi ar-se da qui lo que se ria o con te ú do do 
dis po si ti vo da sen ten ça de fi ni ti va. Po rém, é pro vi -
só ria, e não se pode an te ci par aqui lo que de an te -
mão se ria im pos sí vel ob ter em ca rá ter de fi ni ti vo. O 
pa râ me tro para a con ces são será aqui lo que foi
pe di do na ini ci al, mas, a tu te la não pre ci sa co in ci -
dir com a ex ten são do pe di do, em bo ra não pos sa
ul tra pas sá-lo.6

Infe re-se do pe di do de du zi do na pe ti ção ini ci al
dos Agra va dos (fls. 11), a pre ten são dos Agra va dos
se as sen ta tão-somente no re co nhe ci men to de seus 
di re i tos a 50% das quo tas so ci a is da Rá dio, bem as -
sim sua in clu são no con tra to so ci al da em pre sa, ten -
do os Agra va dos si len ci a ram quan to à pre ten são à
ge rên cia da so ci e da de.

6 RAMON TÁCIO DE OLIVEIRA. A Tu te la Ju rí di ca Ante ci pa da –
Ino va ção no CPC, em Face da Lei nº 8.952/94, in Re vis ta ju rí di ca 
nº 215, se tem bro/95, p. 45.

Nes te par ti cu lar, en tão, ace i ta ram os Agra va dos 
que o po der de ges tão da so ci e da de con ti nu as se per -
ten cen do aos Agra van tes, mes mo por que, a teor do
ca put do ar ti go 460 do Có di go do Pro ces so Ci vil, ve -
ri fi ca-se ser de fe so ao juiz pro fe rir sen ten ça, a fa vor
do au tor, de na tu re za di ver sa da pe di da, bem como
con de nar o réu em quan ti da de su pe ri or ou em ob je to
di ver so do que lhe foi de man da do.

Assim, não ten do os Agra va dos de du zi do, em
sede de cla ra tó ria, pre ten são à as sun ção da ge rên cia
da so ci e da de, é im pos sí vel ou tor gar-lhes ex clu si va -
men te em sede de tu te la an te ci pa tó ria, a ges tão da
so ci e da de.

Nes ta es te i ra, vale co la ci o nar o en ten di men to
do Tri bu nal de Jus ti ça de Pa ra í ba, cujo ares to foi ca ta -
lo ga do por ALEXANDRE DE PAULA:

Como emer ge do art. 273 do CPC, a
tu te la an te ci pa da con sa gra pres ta ção ju -
ris di ci o nal de ma ne i ra cog ni ti va, su má ria e 
sa tis fa ti va, an te ci pan do-se pro vi so ri a men -
te, ao pró prio pro vi men to do pro ces so do
co nhe ci men to, per mi tin do-se, com ela,
que o di re i to seja exer ci do des de logo. A
con ces são des sa me di da de ca rá ter ex -
cep ci o nal esta con di ci o na da, po rém, à
com pro va ção de re qui si tos le ga is, que
enu me ra, in de fe rin do-se a tu te la, caso não 
se jam ca bal men te de mons tra dos.7 (Des ta -
ques ne xis ten tes no ori gi nal)

Tu te la an te ci pa da não se con fun de
com me di da li mi nar, eis que nes ta a pro vi -
dên cia se des ti na a as se gu rar a efi cá cia
prá ti ca da de ci são ju di ci al pos te ri or, en -
quan to que na que la exis te o adi an ta men to
do pró prio pe di do da ação. 8(Des ta ques
ine xis ten tes no ori gi nal)

E ain da:

7 Ac. un. da 2ª Câm do TJPB de 20-5-1996, no Ag 95.000.738 2,
Rel. Des. Almir Car ne i ro da Fon se ca, Rev. do Foro 95/356, Apud
ALEXANDRE DE PAULA. Có di go de Pro ces so Ci vil Ano ta do,  7ª
ed., São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1998, p. 1366.
8 Ac. un. da 5ª Câm. do TJRJ de 10-12-1996, no Ag 4.266/96,
Rel. Des. Mi guel Pa chá; RDTJRJ 32/240, Apud ALEXANDRE DE
PAUlA, obra ci ta da, p. 1367.
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A tu te la an te ci pa da con sis te em um
adi an ta men to da pres ta ção ju ris di ci o nal,
in ci din do so bre o pró prio di re i to re cla -
ma do pela par te. O ma gis tra do não pode, 
sob fun da men to de apli car o ins ti tu to,
an te ci par tu te la que a pró pria sen ten ça
não ou tor ga rá por que es tra nha ao pe di -
do for mu la do na ação, in ci din do as re -
gras dos arts. 128 e 460 do CPC.9

(Des ta ques ine xis ten tes no ori gi nal)

Extra po lan do os li mi tes da lide fi xa dos pe las
par tes, nula é a de ci são re cor ri da, con so an te se in -
fe re da de ci são do Tri bu nal de Jus ti ça do Mato Gros -
so do Sul que, mu ta tis mu tan dis, apli ca-se ao caso
em apre ço:

A de ci são que, ex tra po lan do os li mi -
tes do pe di do, defere o pe di do de an te ci -
pa ção de tu te la para alon ga men to da dí -
vi da, en quan to a li mi nar foi pos tu la da so -
men te para sus pen são da exe cu ção, é ul -
tra pe ti ta de ven do ser anu la da ape nas
quan to aos ex ces sos co me ti dos. Por ou -
tro lado, a de ci são que con ce de o pe di do de 
an te ci pa ção de tu te la não sub sis te di an te da 
au sên cia de ve ros si mi lhan ça, ve ri fi ca da
pelo de fe ri men to do pe di do de an te ci pa ção
de tu te la para se cu ri ti za ção de con tra to de
che que es pe ci al, mo da li da de es tra nha a
pre vis ta no art. 5º da Lei 9.138/95, que pos -
si bi li ta so men te o alon ga men to das dí vi das
ori un das de cré di to ru ral.10 (Desta ques ine -
xis ten tes no ori gi nal)

Des tar te, a de ci são que an te ci pou a tu te la aos
Agra va dos é in dis cu ti vel men te nula, de ven do ser as -
sim de cla ra da.

4 – DA AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA:

a) Da Ine xis tên cia de Pro va Ine quí -
vo ca e Ve ros si mi lhan ça:

Mes mo que, ad ar gu men tan dum, fos se ca bí vel
in casu a an te ci pa ção de tu te la, não fa zem jus os
Agra va dos a sua con ces são.

9  Ac. un. da 1ª T. do TJMT de 6-8-1996, na Ap. 47.478-8, rel.
Des. Cha ves Mar tins; RF 737/365.
10 Ac. Un da 3ª T./ do TJMS de 19.02.1997 no Ag. 51.307-3, rel.
Des. Lui´s Car losw San ti ni; Adco as de 30.05.1997, nº 8.154.105.

Con so an te se in fe re da le i tu ra do ar ti go 273 do
Có di go de Pro ces so Ci vil, a lei con di ci o na a con ces -
são da tu te la à apre sen ta ção de pro va ine quí vo ca
para que se con ven ça da ve ros si mi lhan ça das ale ga -
ções.

Qu an to à ”ve ros si mi lhan ça da ale ga ção, ex pli ca
HUMBERTO THEODORO JUNIOR, re fe re-se ao ju í -
zo de con ven ci men to a ser fe i to em tor no de todo o
qua dro fá ti co in vo ca do pela par te que pre ten de a an -
te ci pa ção de tu te la, não ape nas quan to a exis tên cia
de seu di re i to sub je ti vo ma te ri al, mas tam bém e, prin -
ci pal men te, no re la ti vo ao pe ri go de dano e sua ir re -
pa ra bi li da de, bem como ao abu so dos atos de de fe sa
e de pro cras ti na ção pra ti ca dos pelo réu.

Exi ge-se, em ou tros ter mos, que os fun da -
men tos da pre ten são à tu te la an te ci pa da se jam
re le van tes e apo i a dos em pro va idô nea. Re al men -
te, o pe ri go de dano e a te me ri da de da de fe sa não po -
dem ser ob je to de ju í zos de con ven ci men to ab so lu to.
Ape nas por pro ba bi li da de são apre ciá ve is fa tos des -
sa es pé cie. Mas, a lei não se con ten ta com a sim -
ples pro ba bi li da de, já que, na si tu a ção do art. 273
do CPC, re cla ma a ve ros si mi lhan ça a seu res pe i -
to, a qual so men te se con fi gu ra rá quan do a pro va
apon tar para ‘uma pro ba bi li da de mu i to gran de“
de que se jam ver da de i ras as a le ga ções do li ti gan -
te (...).11

Por con se guin te, não po de ria o ma gis tra do a quo
for mar um ju í zo de ve ros si mi lhan ça das ale ga ções dos
Agra va dos com as sen to nas pro vas car re a das à ini ci al,
por quan to não têm elas o ca rá ter de ine quí vo cas.

E ine quí vo ca, em ou tros ter mos, a pro va ca paz,
no mo men to pro ces su al, de au to ri zar uma sen ten ça de
mé ri to fa vo rá vel à par te que in vo ca a tu te la an te ci pa da,
caso pu des se ser a ca u sa jul ga da des de logo (...).12

Entre tan to, como se vê da exor di al, não pro du zi -
ram os Agra va dos qual quer pro va no sen ti do de que
re al men te ad qui ri ram as quo tas so ci a is da no mi na da
Rá dio ou que te ri am pago seu pre ço, não pas san do
as ne go ci a ções de me ras ila ções de du zi das pelo ma -
gis tra do a quo.

Acer ca dos do cu men tos exi bi dos pe los Agra va -
dos, ve rão Vos sas Exce lên ci as que, de ma ne i ra al gu -
ma, se pres tam a de mons trar a pse u do ne go ci a ção ou
têm o con dão de au to ri zar a trans fe rên cia co er ci ti va das 
quo tas, ain da que de for ma de tu te la an te ci pa tó ria.

11 HUM BER TO THE O DO RO JU NI OR. Tu te la Ante ci pa da, in Re -
vis ta Ju rí di ca nº 232, fe ve re i ro/97, p. 15.
12 HUM BER TO THE O DO RO JU NI OR, obra ci ta da e pá gi nas ci -
ta das.
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Ve ja-se que o ins tru men to pelo qual os Agra va dos 
pre ten de ram de mons trar a ces são das quo tas, se quer
con ta com as as si na tu ras dos Agra van tes, mi li tan do,
em fa vor des tes, a pre sun ção ju ris tan tum  de ine xis tân -
ci da per fec ti bi li za ção do ne gó cio. E se não con tam com
as as si na tu ras é pelo sim ples fato de ne go ci a ção al gu -
ma ha ver se ve ri fi ca do

E ain da que ti ves sem os Agra van tes, ad ar gu men -
tan dum, apos to seus au tó gra fos no re fe ri do ins tru men -
to, ain da as sim não a as sis ti ria aos Agra va dos o di re i to
de ad ju di car as quo tas so ci a is, pos to que ino pe ra do
qual quer pa ga men to em fa vor dos Agra van tes.

No te-se a in crí vel con tra di ção em que ope ram os
Agra va dos. Adu zem que para pa ga men to das quo tas
qui ta ram di ver sos dé bi tos pre té ri tos da emis so ra, ar gu -
men to esse que con tra ria os ter mos do ins tru men to por
eles mes mo con fec ci o na dos, que, por seu tur no, pre vê
o pa ga men to em di nhe i ro (cláu su la quar ta), no im por te
de R$100.000,00 (cem mil re a is), dos qua is
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) de ve ri am ser pago
em duas par ce las igua is de R$25.000,00 (vin te e cin co
mil re a is), a pri me i ra em 14 de maio e a se gun da em 13
de ju nho de 1997, e o va lor re ma nes cen te se ria pago
após a ba i xa das pen dên cia ju di ci a is ali men ci o na das.

De tal sor te, não se ri am os “com pro van tes de pa -
ga men to” de fls. 40 us que 61 há be is a com pro var o pa -
ga men to do pre ço, mes mo que, ad ar gu men tan dum,
ven da e com pra ou ces são se ti ves sem ope ra do.

Vale re lem brar que o pa ga men to dos dé bi tos pre -
té ri tos da Rá dio Por ta Voz se fez em vis ta da obri ga ção
con tra í da pelo Sr. Edno Gu i ma rães por oca sião da ven -
da e com pra dos ter re nos e ins ta la ções onde se si tua a
Rá dio Por ta Voz, o que será de mons tra do por in ter mé -
dio da ins tru ção pro ba tó ria que se pro ces sa rá no cur so
da de man da que com por ta o des pa cho guer re a do.

Os dé bi tos pos te ri o res, ou seja, os cons ti tu í dos no 
cor rer do re la ci o na men to de par ce ria, ob vi a men te fo -
ram pa gos com as re ce i tas da pró pria emis so ra, não
com cré di tos dos Agra va dos ou do Sr. Edno Gu i ma rães, 
como fal sa men te ten tam fa zer crer.

Assim, sob qual quer pris ma que se en fo que a
ques tão, a ine xis tên cia da pro va ine quí vo ca é con clu são 
ina fas tá vel.

É de fá cil in fe rên cia, ou tros sim, que os do cu men -
tos car re a dos às fls. 37, 40/42, 44/51, em bo ra da ta dos
de abril ou me ses sub se qüen tes do ano de 1997, fo ram
vi si vel men te fa bri ca dos re cen te men te com o de si de ra to 
úni co de dar am pa ro à ab sur da pre ten são que ora se
con tes ta. Obser ve-se que, in clu si ve, o re co nhe ci men to
de fir ma data de 1º de ju lho do ano em cur so.

Os che ques emi ti dos pela Rá dio Por ta Voz em fa -
vor de Air ton Cos ta (fls. 40), que so mam R$7.109,65
(sete mil, cen to e nove re a is, ses sen ta e cin co cen ta -
vos), e que só se en con tram em po der dos Agra va dos
ante o fato de es ta rem eles na ad mi nis tra ção de fato da
emis so ra, na qua li da de de au xi li a res do Sr. Edno Gu i -
ma rães, não fo ram por eles qui ta dos, mu i to me nos com
o fito de ad qui ri rem as quo tas da emis so ra. Ade ma is,
so zi nhos não se pres tam a de mons trar quem efe ti va -
men te efe ti vou a qui ta ção nem a data em que tal se
ope rou.

A De cla ra ção do Ca das tro Fis cal (fls. 25), como já
sa li en ta do na re se nha fá ti ca, foi as si na do em bran co
pelo Pri me i ro Agra van te, e pre en chi do ma li ci o sa men te
pelo Pri me i ro Agra va do (ve ja-se o cam po des ti na do à
iden ti fi ca ção do de cla ran te), com o nome dos Agra va -
dos, a fim de ins tru ir a pre sen te de man da. Ade ma is, da
aná li se do do cu men to in fe re-se que o mes mo ja ma is
che gou a ser pro to co li za do jun to à Pre fe i tu ra do Mu ni cí -
pio de Ci a nor te.

Igual sor te, o re que ri men to de fls. 26, par ci al men -
te pre en chi do, não foi pro to co li za do jun to à Pre fe i tu ra, e
não es cla re ce nada à ca u sa, a não ser o já adu zi do fato
de ter sido en tre gue em bran co aos Agra va dos.

O mes mo di ga-se do do cu men to de fls. 28 que,
ape sar de as si na do pelo Pri me i ro Agra van te, não che -
gou a ser pro to co li za do na Jun ta Co mer ci al des te Esta -
do.

As fi chas para al te ra ção do Qu a dro So ci e tá rio (fls.
30/32), as sim como as Fi chas Ca das tra is da Pes soa Ju -
rí di ca (fls. 33/35), não são ca pa zes de pro var a in clu são
dos Agra va dos na so ci e da des. Fo ram pro du zi dos uni la -
te ral men te pelo Pri me i ro Agra va do, que os pre en cheu e 
ru bri cou.

Des tar te, vê-se que os do cu men tos co la ci o na dos
pe los Agra va dos mu i to lon ge es tão de se en qua dra rem
no con ce i to de pro va ine quí vo ca da exis tên cia de com -
pra e ven da ou do pa ga men to do pre ço.

Em con tra par ti da, apre sen ta ram os Agra van tes
far tas e ro bus tas pro vas do cu men ta is de que ja ma is
efe ti va ram qual quer ne go ci a ção com os Agra va dos
(ape nas en ta bu la ram, e com o Sr. Edno Gu i ma rães) e
que as quo tas so ci a is nun ca sa í ram de seu pa tri mô nio
(có pia de jor na is, pan fle tos, de cla ra ção de im pos to de
ren da, etc.).

Ja ma is po de ria, en tão, o D. Jul ga dor Mo no crá ti co,
re le gar tais fa tos e vis lum brar a efe ti va ção de ne go ci a -
ção ati nen te a ven da e com pra das quo tas (con ces são)
aos Agra va dos.

A an te ci pa ção, ad ver te Hum ber to The o do ro Ju ni -
or, não é de ser pro di ga li za da à base de sim ples ale ga -
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ções ou sus pe i tas. Ha ve rá de apo i ar-se em pro va pre e -
xis ten te, que, to da via, não pre ci sa ser ne ces sa ri a men te 
do cu men tal. Terá, no en tan to, que ser cla ra, evi den te,
por ta do ra de grau de con venci men to tal que a seu res -
pe i to não se pos sa le van tar dú vi da ra zoá vel. 13

RAMOM TÁCIO DE OLIVEIRA por seu tur no,
ad mo es ta:

Não se pode dis pen sar a pro va ine quí vo ca (evi -
den te ma ni fes ta) do ale ga do na ini ci al e es sen ci al que 
o juiz se con ven ça da ve ros si mi lhan ça (se me lhan te à
ver da de, pro vá vel) des sa ale ga ção da pe ti ção ini ci al.
Mera apa rên cia não bas ta para ca rac te ri zar a pro va
ine quí vo ca. “A ve ros si mi lhan ça exi gi da é mais do que
o fu mus bani ju ris exi gi do para a tu te la ca u te lar”,
como ob ser va Cân di do Ran gel Dina Mar co.14

A ju ris pru dên cia, por sua vez, cor ro bo ra o en -
ten di men to ex pos to aci ma:

Tu te la an te ci pa da – Ação de Cu nho De cla ra tó rio
e Cons ti tu ti vo – Pro va Ine quí vo ca Ine xis ten te – Inde fe -
ri men to do Pe di do – Des pa cho Man ti do – Agra vo Des -
pro vi do – Na exe ge se dou tri ná ria dada ao art. 273, ca -
put, do Có di go de Pro ces so Ci vil, pro va ine quí vo ca é
aque la isen ta de dú vi das, inad mi tin do a to ma da, pelo
jul ga dor, de ou tra pos tu ra que não o adi an ta men to dos
efe itos fá ti cos da tu te la ju ris di ci o nal de fi ni ti va a ser pres -
ta da, ou, na fe liz ex pres são do mes tre Luiz Fux, é aque la
que se cons ti tui na “alma gê mea da pro va do di re i to lí qui -
do e cer to para a con ces são do man da mus”. – A tí tu lo
de pro va ine quí vo ca, ge ra do ra da ve ros si mi lhan ça das
ale ga ções ex ter na das, não é dado ace i tar o Ju di ciá rio as
me ras e im pro va das afir ma ti vas da par te au to ra que, em
ação de re vi são de cláu su la con tra tu al cu mu la da com
ação de cla ra tó ria de nu li da de de cláu su la de con tra to,
pre ten de es ta be le cer no vos va lo res para as obri ga ções
men sa is que, em ajus te de le a sing, são de sua res pon -
sa bi li da de, im pon do à cre do ra va lo res que, no seu en ten -
der, re ve lam-se os cor re tos e que re sul tam de cál cu los
uni la te ra is e se quer ex pli ci ta dos nos au tos, pro du zi dos,
pois, a seu ex clu si vo ta lan te e se gun do suas con ve niên -
ci as.15  (Des ta ques ine xis ten tes no ori gi nal)

A pro va ine quí vo ca de que tra ta o art. 273 do
CPC deve ser aque la so bre a qual não re ca ia qual -
quer dú vi da que se bas ta por si e não exi ge qual -
quer com ple men tação. Se ne ces sá ria a pro du ção de
pro vas no c urso do p ro ces so,  não há como  ser de fe ri

13 Hum ber to The o do ro Ju ni or, obra ci ta da, p. 14.
14 Ra mom Tá cio de Oli ve i ra, obra ci ta da, p. 44.
15 TJSC – AI 96.001886-7 – 1ª CCiv – Rel. Des. Trin da de dos
San tos – J. 10-9-96

da a an te ci pa ção da tu te la.16 (Des ta ques ine xis ten -
tes no ori gi nal).

E esta Egré gia Cor te não di ver ge:
Ante ci pa ção de tu te la – Pro va. A au sên cia de

“pro va ine quí vo ca” da fun da men ta ção fá ti ca acar re ta
a de ne ga ção do pe di do de an te ci pa ção de tu te la.
Agra vos des pro vi dos.17

Não se des vi ou des te en ten di men to a Ter ce i ra
Câ ma ra do Tri bu nal de Alça da do Rio Gran de do Sul:

A pre ten são de du zi da na ini ci al da de man da ori -
gi ná ria não pode pros pe rar, uma vez que o dis po si ti vo 
pro ces su al que fun da men ta a ação con di ci o na a an -
te ci pa ção da tu te la à exis tên cia de pro va ine quí vo ca
su fi ci en te para que o juiz se con ven ça da ve ros si mi -
lhan ça da ale ga ção, isto é, o con ven ci men to de uma
pro ba bi li da de que não pode ser ob ti da nes ta fase ini -
ci al, por quan to, a mera apa rên cia não bas ta e a ve -
ros si mi lhan ça exi gi da é mais que o fu mus bani iu ris
exi gi do para a tu te la ca u te lar, fa zen do-se ne ces sá ria
a com pro va ção do fato cons ti tu ti vo do di re i to ale ga -
do.18 (Des ta ques ine xis ten tes no ori gi nal)

Des tar te, não am pa ra ram os Agra va dos sua
pre ten são à con ces são de tu te la em pro va ine quí vo -
ca, ra zão pela qual não pode sub sis tir a de ci são que
an te ci pou a tu te la aos Agra va dos.

b) Da Ine xis tên cia do Fun da do Re ce io de Dano:
Da le i tu ra do ar ti go 273 do Có di go de Pro ces so

Ci vil, Per ce be-se que o que liga o ca put aos in ci sos é
a con jun ção adi ti va ”e“. Tal ele men to gra ma ti cal in di ca 
a ocor rên cia con co mi tan te de duas si tu a ções (...)19,
ou seja, está a con ces são da tu te la tam bém con di ci o -
na da a ocor rên cia das hi pó te ses des cri tas nos in ci -
sos, in casu, o fun da do re ce io de dano ir re pa rá vel ou
de di fí cil re pa ra ção (in ci so I).

Con so an te ex pli ca Hum ber to The o do ro Ju ni or,
re ce io fun da do é o que não pro vém de sim ples te mor
sub je ti vo da par te, mas que nas ce de da dos con cre -
tos, se gu ros, ob je to de pro va su fi ci en te para au to ri zar
o ju í zo de ve ros si mi lhan ça, ou de gran de pro ba bi li da -
de em tor no do ris co de pre ju í zo gra ve.

Os sim ples in con ve ni en tes da de mo ra pro ces -
su al, aliás, ine vi tá ve is, den tro do sis te ma do con tra di -
tó rio e am pla de fe sa, não po dem, só por si, jus ti fi car a
anteci pa ção de tu te la. É in dis pen sá vel a ocor rên cia
do  ris co  de  dano anor mal, cuja con sumação pos sa

16 Ac. da Seç. Esp. do TRT da 2ª R. de 27-8-1996, no MS
342/96-P. Rel. Juiz José Ro ber to Vi nha; Adco as de 10-12-96, n.
8.152.212.
17 TJ-PR – Pri me i ra Câ ma ra Cí vel – Agra vo Re gi men tal Cí vel nº
71576 – Re la tor Des. Pa che co Ro cha – Pu bli ca do em 16-9-96.
18 Ac. un. da 3ª Câm. do TARS de 7-8-1996, no Ag. 196.034.490,
Rel. Juiz Gas par Ba tis ta; ADV Ju risp. de 8-2-1997, n. 77.144.
19 Ac. un. da 7ª Câm. do TJSP, no Ag. 9.867-4/6, Rel. Des. Be ni ni 
Ca bral; Adco as de 10-2-1997, n. 8.152.866.
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com pro me ter, subs tan ci al men te, a sa tis fa ção do di -
re i to sub je ti vo da parte.20

To da via, dos ar gu men tos in vo ca dos pe los Agra -
va dos não per mi te de du zir a ocor rên cia do fun da do
re ce io de dano.

A fim de ve rem an te ci pa da a tu te la em seu fa vor, 
ar gu men tam os Agra va dos, em sín te se, ser ne ces sá -
rio mo vi men tar con tas ban cá ri as, res pon der em
nome da emis so ra em ações ju di ci a is, ad mi tir e de mi -
tir fun ci o ná ri os, as si nar re que ri men tos, bem como ce -
le brar con tra tos, es pe ci al men te o de lo ca ção das ins -
ta la ções da emis so ra.

Con ces sa ve nia, daí não se vis lum bra a ocor -
rên cia do ris co de dano anor mal, cuja con su ma ção
pos sa com pro me ter, subs tan ci al men te, a sa tis fa ção
do di re i to sub je ti vo da par te a au to ri zar a con ces são
da tu te la.

Ade ma is, urge sa li en tar que como se vê do ex -
tra to de mo vi men ta ção ban cá ria exi bi do pe los Agra -
va dos, mes mo an tes do ma ne jo da tu te la an te ci pa tó -
ria, tem-se mo vi men ta do con tas cor ren tes em nome
da Rá dio. E para con ti nu a rem a fa zê-lo, não ne ces si -
tam do pro vi men to de fe ri do pelo ma gis tra do a quo.

Ou tros sim, o ale ga do con tra to de lo ca ção ven ci -
do (fls. 77) não pas sa de fa lá cia, por quan to foi vi si vel -
men te fa bri ca do re cen te men te com o de si de ra to úni -
co de dar am pa ro à ab sur da pre ten são dos Agra va -
dos. Para com pro var, bas ta ve ri fi car o pre en chi men to
in com ple to e in cor re to dos cam pos do con tra to, in clu -
si ve com a in ver são dos no mes do lo ca dor e lo ca tá rio. 
Foi, pois, fa bri ca do às pres sas.

Opor tu no fri sar, mais uma vez, que a re pre sen -
ta ção ati va e pas si va da so ci e da de con tí nua se tem
fe i to em ra zão dos Agra van tes, le gí ti mos pro pri e tá ri os 
e até o fi nal do jul ga men to da de man da, úni cos fi gu -
ran tes do con tra to so ci al da emis so ra. E dis to não re -
sul ta pre ju í zo al gum aos Agra va dos.

Assim sen do, não se ve ri fi ca o ale ga do re ce io
de dano au to ri za dor da tu te la an te ci pa tó ria, im pon -
do-se a re for ma da de ci são guer re a da.

5 – DO EFEITO SUSPENSIVO:
Con so an te se de pre en de le i tu ra da de ci são re -

cor ri da, pos si bi li tou o Ju í zo a quo que os Agra va dos,
des de já, pra ti cas sem to dos os atos de ge ren ci a men -
to da Rá dio Por ta Voz.

To da via, a au to ri za ção para a prá ti ca de to dos
os atos de ge ren ci a men to con fe re li ber da de ili mi ta da
aos Agra va dos, que po de rão, in clu si ve, ali e nar bens,
con tra ir dí vi das vul to sas etc., ou seja, po dem ser pra -
ti ca dos atos que po dem com pro me ter o fu tu ro e as fi -
nan ças da so ci e da de.

20 Hum ber to The o do ro Ju ni or, obra ci ta da, p. 16.

Ou tros sim, como já aler ta ram os Agra van tes, o
Sr. Edno Gu i ma rães e os Agra van tes tem-se uti li za do
da Rá dio para fins emi nen te men te po lí ti cos, in clu si ve
pro mo ven do cam pa nha ele i to ral do ci ta do can di da to.

Nes te par ti cu lar, a con ces são da tu te la aos
Agra va dos po de rá es ti mu lá-los ou tros sim à de so be -
diên cia da lei ele i to ral a fim de pro mo ver a can di da tu -
ra do Sr. Edno Gu i ma rães.

E as sim ocor ren do, será a emis so ra au tu a da e
com pe li da a ar car com ele va das mul tas, ca u san do
trans tor nos e pre ju í zos in cal cu lá ve is aos Agra van tes.

To da via, con so an te exa us ti va men te ex pos to,
não pre en che ram os Agra va dos as con di ções ne ces -
sá ri as à an te ci pa ção da tu te la, ha ven do gran de pro -
ba bi li da de de pro vi men to des te ar ra zo a do para o fim
de re vo gar o fa vor con ce di do.

O cum pri men to da de ci são, en tre tan to, está pri -
van do in de vi da men te os Agra van tes de par te de seu
pa tri mô nio, bem as sim está pos si bi li tan do que os
Agra va dos pra ti quem atos que im pli quem da nos de
di fí cil e in cer ta re pa ra ção

Pre sen tes, as sim, o fu mus boni iu ris, con sis -
ten te na pro ba bi li da de de aco lhi men to do re cur so em
tela, ante as ra zões ora apre sen ta das, e o pe ri cu lum
vi mora, per fec ti bi li za do pela exe cu ção da tu te la, que
pos si bi li ta aos Agra va dos pra ti ca rem atos que pos -
sam acar re tar da nos de di fí cil re pa ra ção, por for ça do
que dis põe o ar ti go 558 do Có di go de Pro ces so Ci vil,
im põe-se a con ces são de efe i to sus pen si vo ao pre -
sen te agra vo de ins tru men to, até que haja pro nun ci a -
men to de fi ni ti vo des ta Co len da Câ ma ra.

6 – DO PREQUESTIONAMENTO:
Des de já, para efe i to de fu tu ra in ter po si ção dos

re cur sos ex tra or di ná rio e es pe ci al, se for o caso, pre -
ques ti o na-se a afron ta aos ar ti gos 128, 273 e 460 do
Có di go de Pro ces so Ci vil, bem as sim ao ar ti go 5º, in -
ci so LIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

7 – DA TEMPESTIVIDADE:
Con so an te se in fe re da cer ti dão for ne ci da pelo

ilus tre es cri vão da Vara Cí vel por onde tra mi ta a ação
de cla ra tó ria, Sr. Fer re i ra Va rel la, bem as sim do ver so
da có pia fo tos tá ti ca au ten ti ca da da de ci são agra va da
que lhe se gue e dela faz par te in te gran te, os Agra van -
tes to ma ram ciên cia do teor da de ci são no dia 18 do
cor ren te, sen do, pois, tem pes ti va a in ter po si ção.

8 – DO PEDIDO DE REFORMA:
Ante o ex pos to, re quer-se a Vos sas Exce lên ci -

as:
a) seja dado efe i to sus pen si vo ao pre sen te agra -

vo, ante a imi nên cia da re a li za ção de atos que ca u -
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sem pre ju í zos de di fí cil ou in cer ta re pa ra ção aos
Agra van tes;

b) afi nal, cum pri das as for ma li da des le ga is, seja 
dado to tal pro vi men to ao pre sen te re cur so de Agra vo
anu lar par ci al men te a de ci são re cor ri da, mais pre ci -
sa men te na par te em que se con ce deu a an te ci pa ção 
de tu te la aos Agra va dos, seja por não ser ca bí vel o
de fe ri men to de tal pro vi dên cia nas ações de cla ra tó ri -
as e cons ti tu ti vas, seja por não re pre sen tar, in casu, a 
me di da an te ci pa da, a pro vi dên cia que po de ria ser de -
fe ri da ao fi nal da ação; ou, no mé ri to, re for má-la, tam -
bém na par te alu si va a an te ci pa ção em tela, re vo gan -
do a con ces são pos to que au sen tes os re qui si tos es -
pe cí fi cos para tal;

c) re quer a jun ta da do com pro van te de re co lhi -
men to das cus tas re cur sa is e por te de re tor no, bem
como de có pia fo tos tá ti ca de vi da men te au ten ti ca da e
in te gral dos au tos de Ação De cla ra tó ria de Di re i to de
Pro pri e da de so bre Empre sa de Rá di o di fu são cu mu -
la da com Pe di do de Tu te la Ante ci pa tó ria onde se pro -
fe riu a de ci são agra va da, e que in te res sa ao re cur so
ora in ten ta do, onde cons ta: pe ti ção ini ci al e do cu men -
tos que a acom pa nham (fls. 02/71); ins tru men to pro -
cu ra tó rio con ce di do pe los Agra va dos ao seu pa tro no
(fls. 13/14); des pa cho ini ci al (fls. 73); emen da a ini ci al
(fls. 74/79); des pa cho que pos ter gou a apre ci a ção do
pe di do de tu te la an te ci pa tó ria para após a ci ta ção dos 
Agra van tes (fls. 80); con tes ta ção e do cu men tos que a
acom pa nham (fls. 89/165); ins tru men to pro cu ra tó rio
con ce di do pe los Agra van tes ao subs cri tor da pre sen -
te (fls. 86/87); pe ti ção dos Agra va dos re i te ran do o pe -
di do de an te ci pa ção de tu te la (fls. 167/175); de ci são
agra va da (fls. 174); cer ti dão de in ti ma ção do pro cu ra -
dor dos Agra van tes acer ca da de ci são re cor ri da.

Por der ra de i ro, se ad ar gu men tan dum ou tro for 
o en ten di men to des se Co le gi a do, para efe i to de pre -
ques ti o na men to, que dig nem-se es cla re cer a afron ta
aos ar ti gos 128, 273 e 460 do Có di go de Pro ces so Ci -
vil e ar ti go 5º, in ci so LIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em face do que pres cre ve o ar ti go 524, III, do Di -
ges to Pro ces su al Ci vil em vi gor, in for mam os Agra -
van tes que além da subs cri to ra do pre sen te são, tam -
bém, seus pa tro nos, os Ba cha réis Dir ceu Gal di no,
Va lé ria Sil va Gal di no, Luiz Car los San ches, Cel so
Schmitz, Pa u lo Ce zar Ce ne ri no, ins cri tos na OAB-PR
sob nº 6.875, 13.953, 15.517, 13.554, 23.124, res pec -
ti va men te, to dos com en de re ço pro fis si o nal já de cli -
na do no preâm bu lo. Os pa tro nos dos Agra va dos se
en con tram no mi na dos e têm seu en de re ço tam bém
de cli na do no preâm bu lo des te re cur so.

Pede de fe ri men to, por ser de in te i ra Jus ti ça!

De Ma rin gá para Cu ri ti ba,
Aos 21 de se tem bro de 1998.
Rú bia Ron co la to da Sil va, OAB-PR 25.745

Exce len tís si mo Se nhor Dou tor
Juiz de Di re i to da Vara Cí vel
CIANORTE
Esta do do Pa ra ná.

ANTONIO PAULA DE SOUZA BÁRBARA e ou -
tra, qua li fi ca dos nos au tos de De cla ra tó ria, sob nº
452/98, que lhes pro mo ve Eli ab Vi e i ra Mo re no e ou -
tro, por seu pro cu ra dor ju di ci al, adi an te as si na do,
em aten ção ao des pa cho de fls., em ra ti fi ca ção ao
con ti do no pe ti tó rio da ta do de 29 de se tem bro do
ano em cur so, e em vis ta, ain da, do efe i to con ce di do 
em sede de Tri bu nal de Jus ti ça des te Esta do ao
Agra vo de Instru men to, sob nº 71904-8, que, por
sua vez, sus pen deu os efe i tos da de ci são que em
an te ci pa ção de tu te la imi tiu os Au to res na pos se e
ge ren ci a men to da Rá dio Por ta Voz de Ci ar nor te
Ltda., vêm, res pe i to sa men te, a pre sen ça de Vos sa
Exce lên cia re que rer se dig ne de ter mi nar re in te grar
os in te gran tes do pólo pas si vo, ora re que ren tes,
tam bém via man da do, na pos se da Rá dio re tro no -
mi na da, per mi tin do-lhes, as sim, a con ti nu i da de e o
exer cí cio do co man do e dos atos de ge ren ci a men to
da em pre sa em ques tão.

Re quer, ou tros sim, que à pro vi dên cia em epí -
gra fe seja ou tor ga do ca rá ter de ur gên cia em vis ta do
pés si mo uso que têm os Au to res fe i to do re fe ri do ins -
tru men to de co mu ni ca ção, e, ain da, dos ma le fí ci os
de nun ci a dos em sede de con tes ta ção e que con ti nu -
am a ser per pe tra dos.

J. esta aos au tos em epí gra fe,
Pede de fe ri men to.
Ma rin gá, 15 de ou tu bro de 1998. – Luiz Car los

San ches, OAB-PR 15.517.

CONCLUSÃO

Aos 26 de ou tu bro de 1998, faço es tes au tos con -
clu sos ao MM. Juiz de Di re i to da Úni ca Vara Cí vel da
Co mar ca de Ci a nor te – PR; Dr. Wil li am Artur Pus si.

Escri vão.
1. Enten do ser im pos sí vel aten der ao pe di do de

fls. 237. Afi nal, a de ci são pre li mi nar em Agra vo de
Instru men to [fls. 206] sim ples men te tor nou sem efe i to 
a tu te la de fe ri da no des pa cho de fls. 174. Ago ra, o pe -
di do de fls. 237 im põe pro vi dên cia dis tin ta da ini ci al e,
pior, es ta ria aten den do pro vi dên cia que o re que ri do
so men te pode ob ter em pro ces so pró prio e alhe io ao
pre sen te.

09940 Ter ça-fe i ra   22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Des sa for ma, re in te grar o re que ri do na pos se é
ino va ção im pró pria ao pre sen te pro ces so e es ta ria
sen do de ci di do ma té ria alhe ia a pre sen te ação.

Ou seja, sem efe i to a tu te la an te ci pa da, deve a
si tu a ção de fato man ter-se idên ti ca ao es ta do an te ri or 
ao in gres so da ação, sem qual quer tipo de ino va ção.

Inti mem-se.

Ci a nor te, 26 de ou tu bro de 1998. – Wil li am
Artur Pus si, Juiz de Di re i to.

RECEBIMENTO

Aos 26 de ou tu bro de 1998, es tes au tos fo ram
de vol vi dos em car tó rio pelo MM. Juiz de Di re i to Dr.
Wil li am Artur Pus si.

Escri vão.

PODER JUDICIÁRIO

AUTOS Nº 452/98

A – Efe ti va men te, após as vá ri as ma ni fes ta ções
da par tes en ten do que exis tem al gu mas ques tões
pro ces su a is ap tas e ma du ras o su fi ci en te para en se -
jar a aná li se des te Ma gis tra do. Isto, in de pen den te de
qual quer nova ma ni fes ta ção das par tes.

Se não, ve ja mos:

Pri me i ro, des car to por com ple to a ale ga ção de
que a ini ci al é inep ta. Ao con trá rio do que afir ma o ad -
vo ga do dos re que ri dos o pe di do for mu la do é ju ri di ca -
men te pos sí vel e en se ja a ma ni fes ta ção ju di ci al.

Sim, pe di do im pos sí vel é aque le que não é aga -
sa lha do pela or dem ju rí di ca. Ou seja, pe di do não en -
con tra res pal do den tro do sis te ma ju rí di co.

Nes te as pec to, a dou tri na é unâ ni me:
“O ter ce i ro re qui si to ou con di ção da ação de no -

mi na-se pos si bi li da de ju rí di ca do pe di do. Nin guém
pode in vo car a tu te la ju ris di ci o nal for mu lan do pe di do
não ad mi ti do no di re i to ob je ti vo, ou por este pro i bi do,
como na hi pó te se da ação de co bran ça cuja ca u sa
pe ten di seja dí vi da de jogo.”1

“Pela pos si bi li da de ju rí di ca, in di ca-se a exi gên -
cia de que deve exis tir, abs tra ta men te, den tro do or -
de na men to ju rí di co, um tipo de pro vi dên cia como a
que se pede atra vés da ação. Esse re qui si to, de tal
sor te, con sis te na pré via ve ri fi ca ção que in cum be ao
juiz fa zer so bre a vi a bi li da de ju rí di ca da pre ten são de -
du zi da pela par te em face do di re i to po si ti vo em vi gor.
O exa me re a li za-se, as sim, abs tra ta e ide al men te, di -
an te do or de na men to ju rí di co.

¹José Fre de ri co Mar ques, Ma nu al de Di re i to Pro ces su al Ci vil, Vol. 
I, Pág. 239, de 1997, 1ª Edi ção Ed. Bo ok sel ler.

... A pos si bi li da de ju rí di ca, en tão, deve ser lo ca li -
za da no pe di do ime di a to, isto é, na per mis são, ou
não, do di re i to po si ti vo a que se ins ta u re a re la ção
pro ces su al em tor no da pre ten são do au tor. Assim,
um caso de im pos si bi li da de ju rí di ca do pe di do po de -
ria ser en con tra do nos dis po si ti vos le ga is que ve dam
a ação in ves ti ga tó ria de pa ter ni da de adul te ri na (Lei nº 
883, de 21-10-49). Ou tros ca sos si mi la res são os de
aci den te de tra ba lho, an tes que se dis cu ta a ques tão
na es fe ra ad mi nis tra ti va e os de ação em tor no de he -
ran ça de pes soa viva."2

Pois bem, a pre ten são do au tor li mi ta-se a de -
cla ra ção de exis tên cia e va li da de de um con tra to que
te ria trans fe ri do par te das quo tas so ci a is da em pre sa
de no mi na da Rá dio Por ta Voz.

Por ou tro lado, os re que ri dos ale gam a exis tên -
cia de um con tra to de co mo da to en tre as par tes [fls.
154]. Por tan to, te mos de um lado uma par te que ale -
ga a exis tên cia de um con tra to que te ria trans fe ri do
quo tas so ci a is da em pre sa e de ou tro lado a ale ga ção 
da exis tên cia, ape nas, de um con tra to de co mo da to
ou algo pa re ci do.

Em sín te se, exis te uma di ver gên cia en tre as
par tes o que jus ti fi ca e tor na le gí ti ma a pre ten são da
ma ni fes ta ção ju di ci al. E mais, o pe di do de de cla ra ção
de exis tên cia e va li da de de um con tra to, em tese, é le -
gí ti mo e não de fe so em lei.

De tudo, é fá cil con clu ir que ação não é inep ta e
en se ja e jus ti fi ca a ma ni fes ta ção ju di ci al.

B) De fi ni ti va men te, não ocor re a hi pó te se de jul -
ga men to an te ci pa do da lide. Cla ro, exis te o li tí gio e
sé ri as di ver gên ci as e con tra di ções en tre as par tes. E
mais, con tra di ções que para se rem su pri das exi ge
aná li se de ta lha da de pro vas.

Sim, o jul ga men to an te ci pa do da lide so men te é
pos sí vel quan do a ma té ria é uni ca men te de di re i to ou
sen do de di re i to e de fato já não mais exis ti rem ele -
men tos a se rem apro va dos.

Entre tan to, uma sim ples aná li se dos au tos é su -
fi ci en te para in di car que deve ser dada opor tu ni da de
às par tes de pro va rem e de exa u ri rem to dos os ele -
men tos de con vic ção. Tan to, que os re que ren tes pe di -
ram ex ten sa gama de pro vas às fls. 239/240.

Des sa for ma, para evi tar qual quer vi o la ção às
par tes quan to a pos si bi li da de de pro va rem o que ale -
ga ram, en ten do que o pro ces so exi ge a di la ção pro -
ba tó ria.

²Hum ber to The o do ro Jú ni or, Cur so de Di re i to Ci vil, Vol. I, Pág.
53/54, 18ª Edi ção, Edi to ra Fo ren se.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUCIONAL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
FASE INSTRUTÓRIA EM AUDIÊNCIA DEFERIDA –
PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO
INACOLHIDO – A pro va oral é sus ce tí vel de com ple -
men tar as pec tos re le van tes de con tra to de tra ba lho,
em face de con tro vér sia ori un da da Lei nº 8.908/94,
arts. 23 e 24 (EOAB). “Em ma té ria de jul ga men to an -
te ci pa do da lide, pre do mi na a pru den te dis cri ção do
ma gis tra do, no exa me da ne ces si da de ou não da re a -
li za ção de pro va em au diên cia, ante as cir cuns tân ci as 
de cada caso con cre to e a ne ces si da de de não ofen -
der o prin cí pio ba si lar do ple no con tra di tó rio” (Resp.
nº 3.047-ES, DJU de 17-9-90, pág. 9.514). (TJSC – AI
96.012742-9 – 1ª C.C. – Rel. Des. Fran cis co Oli ve i ra
Fi lho – J. 6-5-1997).

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

PROVA PERICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1.815/95 – Reg. 167-2
Cod. 95.002.01815 QUARTA CÂMARA – Unâ ni me
Rel. Juíz MURILO ANDRADE DE CARVALHO – J.
28-3-1996

JUIZ. AFERIÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO 
DA PRODUÇÃO DE PROVA. ÓRGÃO REVISOR.
IMPOSIÇÃO DO JULGAMENTO DA LIDE NO
ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. Ao juiz, des ti na tá rio
da pro du ção da pro va, e que cabe, ex clu si va men te,
afe rir a ne ces si da de ou des ne ces si da de de sua pro -
du ção. Impos si bi li da de do ór gão re vi sor em in va dir a 
li vre cons ciên cia ju rí di ca do ma gis tra do e im por-lhe
o jul ga men to da lide quan do ele es ta be le ceu a pro -
du ção da pro va pe ri ci al re que ri da pe las par tes.

Ain da, mes mo que as par tes não ti ves sem re -
que ri do qual quer tipo de pro vas con fes so que, de ofí -
cio, a fim de pos si bi li tar um jul ga men to se gu ro, de ter -
mi na ria cer tas pro vi dên ci as. Isto, vis to que no mo -
men to o pro ces so não apre sen ta ele men tos su fi ci en -
tes para o jul ga men to.

PROVA – Pro du ção não re que ri da pe las par tes.
Lide in su fi ci en te men te ins tru í da. Impos si bi li da de de
jul ga men to an te ci pa do, a des pe i to de pe di do dos li ti -
gan tes. Hi pó te se em que cabe ao Juiz, de ofí cio, de -
ter mi nar as pro vas ne ces sá ri as à ins tru ção do pro -
ces so. Inte li gên cia e apli ca ção dos arts. 125 e 130 do
CPC. (1º TACSP – Ap. 422.322-3 – 4ª C. – Rel. Juiz
Wal ter Gu i lher me – J. 27-6-1990) (RT 664/91).

C – Ou tra ques tão que me re ce aná li se é com re -
la ção a com pe tên cia. Ape sar de ter aber to vis ta para

ma ni fes ta ção do au tor e con tra ri an do o des pa cho de
fls. 260, en ten do que a de ci são pode ser ma ni fes ta da
de ime di a to

Sim, ale gam os re que ri dos que a com pe tên cia
se ria da Jus ti ça Fe de ral e não da Jus ti ça Esta du al.
Tudo, di an te do Art. 21-XII da Cons ti tu i ção Fe de ral
que con fe re a União a ex plo ra ção dos ser vi ços de ra -
di o di fu são.

To da via, ape sar das ale ga ções, após se ve ra
aná li se, não co mun go de tal pen sa men to. Cla ro, o
que se dis cu te é a re la ção con tra tu al en tre duas par -
tes que bri gam pe las quo tas so ci a is de uma pes soa
ju rí di ca de di re i to pri va do.

Ou seja, em ne nhum mo men to está se dis cu tin -
do a va li da de, li mi tes ou trans fe rên cia da con ces são
de um ser vi ço pú bli co que é ve da do por lei. Ape nas, o
ob je to li ti gi o so li mi ta—se a uma ra la ção con tra tu al
pri va da e sem qual quer par ti ci pa ção da União.

Tan to, como dito, que a União não é par te e a
Lide li mi ta-se a uma re la ção par ti cu lar en tre pes so as
fí si cas que dis cu tem o do mí nio de uma pes soa ju rí di -
ca de di re i to pri va do. Ou seja, em mo men to al gum vi -
su a li zo o in te res se pú bli co que jus ti fi que o des lo ca -
men to da com pe tên cia.

Assim, en ten do ser este ju í zo o com pe ten te
para a aná li se da exis tên cia e va li da de de um su pos to 
con tra to en tre as par tes.

COMPETÊNCIA – CONCESSIONARIA DE
SERVIÇO PUBLICO –  TELEFONIA CELULAR –
JUSTIÇA ESTADUAL – ”Com pe te à Jus ti ça Esta du al
di ri mir ques tão ati nen te a cláu su la de con tra to ce le -
bra do en tre so ci e da de de eco no mia mis ta e par ti cu -
lar.“ (STJ, CC nº 10.210). (TJSC – AI 96.000326-6 – 2ª 
C.C. – Rel. Des. New ton Tri sot to – J. 8-5-1997).

D – Fi nal men te, man te nho a au diên cia an te ri or -
men te de sig na da a fim de apro xi mar as par tes para
um pos sí vel acor do, e tam bém para sa ne ar o pro ces -
so. Mo men to, evi den te, após a ten ta ti va de con ci li a -
ção, que ana li sa rei as pro vas re que ri das para o de fe -
ri men to das per ti nen tes.

Aliás, au diên cia em que as par tes te rão ex ce -
len te opor tu ni da de para, com dig ni da de e hon ra dez,
eli mi na rem a ”ten são e âni mos re te sa dos“ no ti ci a do
às fls. 266/267.

E mais, na con tes ta ção[fls. 91] foi no ti ci a do que
a es cri tu ra não re tra tou o va lor efe ti vo da ne go ci a ção.
Assim, por este mo ti vo, di an te da pos si bi li da de de de -
li to fis cal, abro vis tas ao Mi nis té rio Pú bli co.

Inti mem-se.
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Ci a nor te, 16-12-98 11:14:20 – Wil li am Artur
Pus si Juiz de Di re i to

TERMO DE AUDIÊNCIA Nº 00044/99

Fi na li da de da au diên cia: con ci li a ção
Na tu re za da Ação: De cla ra tó ria
Nº do pro ces so: 000452/98
Data e ho rá rio: Em 30-3-99, às 13h15min

PRESENTES

Juiz de Di re i to: WILLIAM ARTUR PUSSI

a) Par te au to ra: ELIAB VIEIRA
MORENO e SERGIO RODRIGO RUIZ
GUIMARÃES (pre sen tes)

b) Advo ga do(a) (da par te au to ra:
JOSÉ AIRTON GONÇALVES (pre sen te)

c) Par te ré: ANTONIO PAULA DE
SOUZA DA BÁRBARA e ALICE YULIE
TOMIGO (au sen tes)

d) Advo ga do(s) da par te ré: ALFREDO 
ANTONIO CANEVER (pre sen te)

1. CONCILIAÇÃO: pro pos ta a con ci li a ção, a
mes ma não teve êxi to.

2. OBSERVAÇÃO: Não ha ven do qua is quer
ques tões pro ces su a is pen den tes, fica de fe ri da a pro -
du ção da pro va oral, con sis ten te no de po i men to pes -
so al das par tes, sob pena de con fis são caso não
com pa re ça ou, com pa re cen do, se re cu se a de por,
bem como no de po i men to de tes te mu nhas já ar ro la -
das e que vi e rem ar ro lar, cu jos os róis de ve rão ser
apre sen ta dos no pra zo do art. 407 do CPC. A ex pe di -
ção de ofí ci os como re que ri do às fls. 240 e para Re ce -
i ta Fe de ral, Se cre ta ria de Co mu ni ca ção do Esta do do
Pa ra ná, Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, Asso ci a ção
das Rá di os Di fu so ras, com ob je ti vo de ser in di ca da
em nome de quem se en con tra a rá dio, com pra zo de
trin ta (30) dias, re tor nan do-se os ofí ci os, abro ime di a -
ta vis ta às par tes pelo pra zo de dez (10) dias. Tam -
bém de fi ro a pro du ção da pro va pe ri ci al, sen do que
con ce do o pra zo de dez (10) dias para a re que ri da
apre sen tar seus que si tos e após, por igual pra zo ao
re que ren te. Com os que si tos, de sig na rei pe ri to. Pe rí -
cia por con ta da par te re que ri da vis to que foi por esta
re que ri da. Saem in ti ma dos os pre sen tes.

3. ENCERRAMENTO: Nada mais ha ven do a tra -
tar, man dou o MM. Juiz que se en cer ras se o pre sen te
ter mo, que vai de vi da men te as si na do.

Escri vão.
Wil li am Artur Pus si, Juiz de Di re i to.

a) Eli ab Mo re no e Ser gio Ro dri go Ruiz 
Gu i ma rães (au to res);

b) Dr. ALFREDO AIRTON
GONÇALVES (pp. Au to res);

d) Dr. ALFREDO ANTONIO CANEVER 
(pp.  Réus).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 71.904-8, 
DE CIANORTE, VARA CÍVEL.

AGRAVANTES: ANTÔNIO PAULA DE SOUZA
BARBARA E OUTRO.
AGRAVADOS: ELIAB VIEIRA MORENO E OUTRO.
RELATOR: DES. OCTÁVIO VALEIXO.

TUTELA ANTECIPADA – INOCORRÊNCIA DE 
QUALQUER INDICAÇÃO PROBATÓRIA COM
VEROSSIMILHANÇA DA PROBABILIDADE DE
RISCO IMEDIATO AO DIREITO DAS PARTES –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – 
RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE CASSAR A
TUTELA DEFERIDA INITIO LITIS

Acór dão nº 15516 – 4ª Câ ma ra Cí vel
Ag. Instr. – 0071904-8

VISTOS re la ta dos e dis cu ti dos es tes au tos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 71.904-8, de
CIANORTE, VARA CÍVEL, em que são agra van tes
ANTÔNIO PAULA DE SOUZA BARBARA E ALICE
YULIE TOMIGO, e agra va dos ELIAB VIEIRA
MORENO E SERGIO RODRIGO RUIZ
GUIMARÃES.

 1 – Tra ta-se de agra vo de ins tru men to atra vés
do qual pre ten dem Antô nio Pa u la de Sou za Bar ba ra e 
Ali ce Yu lie To mi go a con ces são de efe i to sus pen si vo
à de ci são pro fe ri da pelo MM. Juiz de Di re i to da Vara
Cí vel de Ci a nor te, que de fe riu tu te la an te ci pa da na
ação de cla ra tó ria de di re i to de pro pri e da de so bre em -
pre sa de ra di o di fu são que lhe mo vem os agra va dos,
ante a imi nên cia de re a li za ção de atos que po dem 
lhes ca u sar pre ju í zos de di fí cil ou in cer ta re pa ra ção e, 
por fim, a re for ma da mes ma de ci são, para o que sus -
ten tam, em suma, não ser ca bí vel o de fe ri men to de tal 
pro vi dên cia nas ações de cla ra tó ria e cons ti tu ti vas,
jun tan do, a cor ro bo rar suas ale ga ções, dou tri na e ju -
ris pru dên cia per ti nen te, e, mes mo fos se ca bí vel, que
o ins tru men to par ti cu lar de ces são de quo tas, que se
cons ti tui em fun da men to prin ci pal da re fe ri da ação,
não se en con tra de vi da men te as si na do pe las par tes
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con tra tan tes, o que tor na te me rá ria a an te ci pa ção da
tu te la.

O al me ja do efe i to sus pen si vo foi atri bu í do à de -
ci são agra va da pelo des pa cho de fls. 213-214.

Infor ma ções do ju í zo às fls. 229, dan do con ta
que foi man ti da a de ci são agra va da.

Hou ve res pos ta aos ter mos do re cur so, sen do
re ba ti do um a um os seus ar gu men tos, fi na li zan do a
par te agra va da com pe di do de re con si de ra ção da de -
ci são de fls. 213/214, para man ter os efe i tos da tu te la
con ce di da pelo juiz em 1ª ins tân cia, até de ci são fi nal
do pre sen te agra vo, bem as sim, que o re cur so seja
im pro vi do em sua to ta li da de, man ten do-se a de ci são
guer re a da.

É o re la tó rio.

2 – A tu te la an te ci pa da como pre vis ta em lei de -
cor re de re cla mos de jus ti ça ”que fa zem com que a re -
a li za ção do di re i to não pos sa, em de ter mi na dos ca -
sos, aguar dar a lon ga e ine vi tá vel de mo ra da sen ten -
ça fi nal...”, se gun do aba li za do en ten di men to de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR1.

Re fe ri da tu te la, as sim, bus ca con ju rar os efe i tos
da no sos de uma pres ta ção ju ris di ci o nal ocor ren te no
mo men to pro ce di men tal aza do, após ven ci das to das
as fa ses pro ce di men ta is, com seus per cal ços.

Este é o dano pre vis to no ar ti go 273, in ci so I, do
Có di go de Pro ces so Ci vil; tal dano, to da via, é me di a to 
e re fle xo, pos to que o dano ime di a to é o ex pe ri men ta -
do pela pró pria ju ris di ção, o que so bre le va, mais do
que aque le atre la do aos di re i tos sub je ti vos.

De ve-se evi tar que a ju ris di ção seja des va lo ri za -
da com uma pres ta ção ju ris di ci o nal ine fi caz, por que
tar do nha, e as sim inap ta a com por sa tis fa to ri a men te
a lide.

De sor te que a tu te la an te ci pa da deve ser con -
ce di da se con ven ci do o Jul ga dor da ve ros si mi lhan ça
da ale ga ção, à luz de ”pro va ine quí vo ca“, na ex pres -
são do ca put do ar ti go 273 do Có di go de Pro ces so
Ci vil.

Por pro va ine quí vo ca deve en ten der-se a que,
por sua cla re za e pre ci são, au to ri za ria, des de logo,
um jul ga men to de aco lhi men to do pe di do for mu la do
pelo au tor (mé ri to), se o li tí gio, hi po te ti ca men te, de -
ves se ser jul ga do na que le ins tan te.

1 (“Cur so de Di re i to Pro ces su al Ci vil”, vol. I/367).

A tu te la an te ci pa da, como o pró prio nome diz, é
uma an te ci pa ção da de ci são de mé ri to, não de ven do
ser con fun di da com a li mi nar, que visa ape nas im pe -
dir que a se gu ran ça das re la ções ju rí di cas se jam aba -
la das no de cor rer e até de ci são fi nal a ser pro fe ri da no 
pro ces so prin ci pal.

Como ex pli ca ANTÔNIO RAPHAEL SILVA
SALVADOR2:

”Se aten tar mos para o que foi dito, fi ca rá cla ro
que a tu te la an te ci pa da da pre ten são for mu la da não é 
me di da ca u te lar, não vi san do a ga ran tir o re sul ta do
prá ti co da ação e nem a pro te ger o di re i to do au tor,
ain da de pen den te de jul ga men to fi nal e que po de ria
pe re cer ou so frer dano ir re pa rá vel. Ao con ce der uma
me di da ca u te lar, o Juiz não exa mi na a lide, o di re i to
ale ga do, mas ape nas con ce de a me di da para per mi tir 
que o di re i to que será jul ga do não pe re ça ou so fra
dano ir re pa rá vel. Já, na tu te la an te ci pa da, o Juiz jul ga
o di re i to pre ten di do na ini ci al, re co nhe ce sua pro ce -
dên cia e aten de ao pe di do, ape nas com a res sal va do
Có di go de que é um jul ga men to pro vi só rio, e não de fi -
ni ti vo.“

Si tu a ções se me lhan tes a do pre sen te agra vo de 
ins tru men to já têm sido jul ga das pe los eg. Tri bu na is
de Alça da Cí ve is de São Pa u lo, cu jos ares tos, à gui sa
de pa râ me tro ilus tra ti vo, são tra zi dos à co la ção:

“TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 273, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO –
IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DA INICIAL E A
ANTECIPAÇÃO ALMEJADA.

O li mi te ob je ti vo da tu te la é a co in ci dên cia em
ex ten são com a pres ta ção de fi ni ti va ou a pro ce dên cia 
da ini ci al ca rac te ri za da pela pro vi so ri e da de, e não se
con fun de com o pro vi men to ca u te lar.“

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 456.382-8/00 
– SÃO PAULO –

Re la tor Juiz Fran cis co Cas co ni – jul ga men to:
10-4-96).3

O ilus tre Juiz re la tor fun da men tou o voto aci ma 
ci ta do com os se guin tes ar gu men tos:

“As al te ra ções in tro du zi das pelo le gis la -
dor na lei de ri tos os ten tam ob je ti vo co mum: a 
pres te za, a mo bi li da de, a pers pi cá cia da
pres ta ção ju ris di ci o nal. Então, aten to ao
sen tir de Car ne lut ti, para Agra vo de Instru -
mento nº 71.904-8 quem ”o tempo é ini migo

2 (“Da Ação Mo ni tó ria e da Tu te la Ju ris di ci o nal Ante ci pa da”, Edi -
to ra Ma lhe i ros e EPM, pág. 51).
3 (JTACSP – Vo lu me 160 – Pá gi na 227).
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do di re i to, con tra o qual o juiz deve tra var uma guer -
ra sem tré guas“ en ten deu o le gis la dor per mi tir ao
jul ga dor an te ci par, to tal ou par ci al men te os efe i tos
da tu te la in se ri da no pe di do ini ci al, des de que, di an -
te de pro va ine quí vo ca, se con ven ça da ve ros si mi -
lhan ça da obri ga ção (ar ti go 273).

Por for ça de ex pres sa dic ção le gal tem o jul ga -
dor, ago ra, fran que a da a opor tu ni da de – den tro de
ím par dis cri ci o na ri e da de que ja ma is po de rá en vol -
ver-se com ar bi tra ri e da de – de an te ci par a tu te la al -
me ja da pela par te.

Impen de, des de logo, di an te da for ça que a
mens le gis ins pi ra, as sen tar fun da men tal di fe ren ça
en tre “an te ci pa ção da tu te la” e “ca u te la”.

Re cor ren do aos dou tos apren de mos que: ”a tu -
te la an te ci pa da da pre ten são for mu la da não é me di da 
ca u te lar, não vi san do ga ran tir o re sul ta do prá ti co da
ação e nem pro te ger o di re i to do au tor, ain da de pen -
den te de jul ga men to fi nal e que po de ria pe re cer ou
so frer dano ir re pa rá vel". Pros se gue Antô nio Rap ha el
Sil va Sal va dor, na Co le tâ nea Ju rí di ca da Ma gis tra tu ra 
nº 3 – “Da ação Mo ni tó ria e da Tu te la Ju ris di ci o nal
Ante ci pa da”, afir man do: “Ao con ce der uma me di da
ca u te lar, o juiz não exa mi na a lide, o di re i to ale ga do,
mas ape nas con ce de a me di da para per mi tir que o di -
re i to que será jul ga do não pe re ça ou so fra dano ir re -
pa rá vel. Já, na tu te la an te ci pa da, o juiz jul ga o di re i to
pre ten di do na ini ci al, re co nhe ce sua pro ce dên cia e
aten de ao pe di do, ape nas com a res sal va do Có di go
de que é um jul ga men to pro vi só rio e não de fi ni ti vo”
(fls. 51). Não dis sen te Cal mon de Pas sos, para quem
“a tu te la sus ce tí vel de ser an te ci pa da é aque la cons ti -
tu ti va do pe di do for mu la do na ini ci al. Só isso pode ser
an te ci pa do, no todo ou em par te. Não se cu i da da me -
di da ca u te lar, pela qual se res guar da (pelo meio pró -
prio) a fu tu ra tu te la que se con subs tan cia no pe di do
for mu la do pela par te. Aqui, há ab so lu ta iden ti da de
en tre a tu te la pas sí vel de an te ci pa ção e o pe di do for -
mu la do pelo au tor, não po den do o juiz de fe ri-la nem
”ul tra", nem “ex tra pe ti ta” (“Ino va ções no Có di go de
Pro ces so Ci vil”, Fo ren se, 2ª ed., 1995, pág. 8).

Co ro lá rio pri me i ro as se gu ra que a an te ci pa ção
au to ri za da pelo ar ti go 273 da lei ins tru men tal diz di re -
ta e fron tal men te com o di re i to do au tor e deve con -
ter-ser no dis po si ti vo da sen ten ça a ser pro fe ri da, diz
com a pro ce dên cia da pre ten são re sis ti da, ape nas
pro te gi da pela pro vi so ri e da de.

Des tar te, se ”a téc ni ca en qua dra da pelo novo
ar ti go 273 con sis te em ofe re cer ra pi da men te a quem
veio ao pro ces so pe dir de ter mi na da so lu ção para a si -
tu a ção que des cre ve, pre ci sa men te aque la so lu ção

que ele veio ao pro ces so pe dir", como es cre ve Cân di -
do Ran gel Di na mar co em sua obra “A re for ma do Có -
di go de Pro ces so Ci vil”, 2ª ed., Edi to ra Ma lhe i ros,
pág. 139, emer ge cris ta li no que na hi pó te se con cre ta
não se an te ci pou a tu te la, de fe riu-se ver da de i ra ca u -
te la, cu jos re qui si tos tam bém não os ten ta vam as pro -
mo ven tes.

A hi pó te se sub ju di ce cu i da de lo ca tá ri as do
em pre en di men to “Plaz za Oscar Fre i re” que, afir man -
do ina dim ple men to da em pre en de do ra/lo ca do ra fren -
te ao con tra to atí pi co de lo ca ção, des ti na do ao co -
mér cio (es pé cie de Shop ping Cen ter), pre ten dem
re si dir a aven ça e im por à re que ri da pa ga men to da
mul ta pac tu a da, com re pe ti ção das im por tân ci as de -
sem bol sa das a tí tu lo de lu vas, além do re em bol so de
des pe sas com es ta ci o na men to e per das e da nos de -
cor ren tes de ilí ci to con tra tu al (fls. 31).

Bem de fi ni do, re pi ta-se, que o li mi te ob je ti vo da
tu te la é a co in ci dên cia em ex ten são com a pres ta ção
de fi ni ti va ou, no sen tir de Cân di do Ran gel Di na mar co, 
na obra ci ta da, a pro ce dên cia da ini ci al ca rac te ri za da
pela pro vi so ri e da de, se gu ro afir mar que ao for mu lar
pe di do di ver so de ”an te ci pa ção“, tal e qual de fe ri do
pela r. de ci são ins ti ga da, re cla ma ram as agra va das
ver da de i ra ca u te la an te ci pa da.

Su fi ci en te ve ri fi car que a an te ci pa ção bus cou
au to ri za ção para ime di a ta de so cu pa ção das lo jas,
com de pó si to das cha ves e sus pen são das obri ga -
ções e en car gos con tra tu a is exa ta men te em ra zão do 
ina dim ple men to atri bu í do à agra van te.

A r. de ci são guer re a da não an te ci pou a tu te la
pre ten di da na ini ci al, na ver da de pro ces su al de fe riu li -
mi nar men te ca u te la, me di da di ver sa da que la ple i te a -
da e, no fun do, des ne ces sá ria.

A se me lhan ça for mal que a an te ci pa ção de tu te -
la ine ga vel men te man tém com a pre ten são ca u te lar,
da qual efe ti va men te se dis tin gue não só em ra zão da
vida efê me ra des ta úl ti ma mas, prin ci pal men te, em
ra zão do pró pio exa me do di re i to afir ma do que a pri -
me i ra com por ta, em bo ra res guar da da pela pro vi so ri -
e da de, não en se ja de fe ri men to al ter na ti vo. As lo ca tá -
ri as não re cla ma ram a sa tis fa ção ime di a ta de um di -
re i to, pre ten de ram, isto sim, res guar dar o di re i to, an -
tes que so fres se dano ir re pa rá vel de cor ren te da pos -
sí vel  per ma nên cia no  imó vel lo ca do, bem como ven -
ci men to de obri ga ções con tra tu a is ou tras.

A pre ten são de du zi da sob equi vo ca do no men
iu ris de ”tu te la an te ci pa da“ não con diz com a tu te la
pre ten di da, di fe rin do subs tan ci al men te no con te ú do e 
qua li da de, va len do lem brar, em re ma te, li ção de Luiz
Gu i lher me Ma ri no ni, em mo no gra fia, “A Ante ci pa ção
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da Tu te la na Re for ma do Pro ces so Ci vil”, Ma lhe i ros
Edi to res, 1995, págs. 45/46, no sen ti do de que:

“A tu te la ca u te lar tem por fim as se gu rar a vi a bi li -
da de da re a li za ção de um di re i to, não po den do re a li -
zá-lo. A tu te la que sa tis faz um di re i to, ain da que fun -
da da em ju í zo de apa rên cia, é ”sa tis fa ti va su má ria". A
pres ta ção ju ris di ci o nal sa tis fa ti va su má ria, pois, nada
tem a ver com a tu te la ca u te lar. A tu te la que sa tis faz,
por es tar além do as se gu rar, re a li za mis são que é
com ple ta men te dis tin ta da ca u te lar. Na tu te la ca u te lar 
há sem pre re fe ri bi li da de a um di re i to aca u te la do. O di -
re i to re fe ri do é que é pro te gi do (as se gu ra do) ca u te -
lar men te. Se ine xis te re fe ri bi li da de, ou re fe rên cia a di -
re i to, não há di re i to aca u te la do. Ocor re, nes te caso,
sa tis fa ti vi da de; nun ca ca u te la ri da de."

Não bas tas se, ao en fren ta men to da an te ci pa -
ção da tu te la se gu ro re gis trar que a afir ma ção con ti da 
na ini ci al no sen ti do de que a lo ca do ra te ria com seu
pro ce der frus tra do o su ces so co mer ci al das pro mo -
ven tes com o des cum pri men to das obri ga ções não
tra duz, in ictu ocu li, a ve ro si mi lhan ça en se ja do ra da
me di da, afas ta do des de logo re ce io de dado de re pa -
ra ção im pro vá vel. Se a pro va ine quí vo ca não pode ser 
subs ti tu í da pela apa rên cia e a ve ros si mi lhan ça é
mais do que o fu mus boni iu ris, a hi pó te se não com -
por ta an te ci pa ção.

Ou tro jul ga do:
“TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS –

PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES NA
INICIAL E DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 E
INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Se gun do es ti pu la o in ci so I do ar ti go 273 do Có -
di go de Pro ces so Ci vil, a tu te la an te ci pa da, além da
exi gên cia da pro va ine quí vo ca, que, evi den te men te,
deve ser pro va es cri ta, só pode ser con ce di da se hou -
ver fun da do re ce io de dano ir re pa rá vel ou de di fí cil re -
pa ra ção."

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 465.442/6-00 
– GUARULHOS – Juiz

Re la tor: Pe re i ra Cal ças – jul ga men to: 7-8-96)4.
Tam bém, no mes mo sen ti do:
“TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS –

PROVA INEQUÍVOCA E CONVENCIMENTO DO
JUIZ DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO –
NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (REDAÇÃO DA
LEI Nº 8.952, DE 1994).

4 (JTACSP – Vo lu me 161 – Pá gi na 352).

Ine xis tin do pro va ine quí vo ca que im pe ça se
con ven ça o juiz da ve ros si mi lhan ça da ale ga ção, e
ha ven do ne ces si da de da pro du ção de pro va, des ca -
be a ou tor ga da tu te la an te ci pa da."

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 466.123/0-00 
– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Juiz Re la tor: Ada il
Mo re i ra – jul ga men to: 29-10-96)5.

Os fun da men tos do voto aci ma ci ta do es tão as -
sen ta dos nos se guin tes ar gu men tos ex pos tos pelo
Juiz re la tor:

“Essas e ou tras ques tões de man dam a se gu ra
pro du ção de pro vas, cir cuns tân cia que afas ta a exis -
tên cia da ”pro va ine quí vo ca" e im pe de que o ma gis -
tra do “se con ven ça da ve ro si mi lhan ça da ale ga ção”,
re qui si tos in dis pen sá ve is para a Agra vo de Instru -
men to nº 71.904-8 ou tor ga da tu te la an te ci pa da,
como as exi ge, ex pres sa men te, o ar ti go 273, do CPC.

Nes te pon to, opor tu na li ção ofe re ce Sér gio Ber -
mu des:

É in dis pen sá vel a pro va ine quí vo ca, evi den te,
ma ni fes ta da ale ga ção do au tor, com in ten si da de
para con ven cer o juiz de que a ale ga ção ou ale ga -
ções são ve ros sí me is, isto é, que pa re çam ver da de i -
ras" (cf. “A Re for ma do Có di go de Pro ces so Ci vil”, Ed.
Sa ra i va, 1996, 2ª ed., pág. 29).

Nes se sen ti do, mais lú ci da li ção ofe re ce Erna ne
Fi dé lis dos San tos:

“...Se não hou ver a pro va ine quí vo ca, isto é, a
que, des de já e por si só, per mi te a com pre en são do
fato, como ju í zo de cer te za, pelo me nos pro vi só ria,
não será pos sí vel, mor men te quan do o en ten di men to
do juiz de pen de da co lhe i ta de ou tros ele men tos pro -
ba tó ri os, para, de po is, em aná li se do con jun to, ex tra ir
a con clu são” (cf. “No vos Per fis do Pro ces so Ci vil Bra -
si le i ro”, Li vra ria Del Rey Edi to ra, 1996, pág. 31).

Por tan to, à luz dos en si na men tos su pra, não se
en con tra con fi gu ra da na es pé cie dos au tos, a vi su a li -
za ção dos re qui si tos pro ces su a is que au to ri zem o de -
fe ri men to da tu te la an te ci pa da, pois, não há in di ca ção 
de que os agra va dos ao aguar da rem a de ci são fi nal,
cor ram qual quer ris co que com pro me ta o jul ga men to
do mé ri to em re la ção ao di re i to ques ti o na do.

De sor te que, ine xis te de ime di a to, pe ri go al gum 
de dano aos agra vos, mu i tos me nos de di fí cil re pa ra -
ção, uma vez que se tra tan do de re la ção ju rí di ca dis -
cu ti da em Ação De cla ra tó ria do Di re i to de Pro pri e da -
de so bre Empre sa de Rá dio Di fu são, a na tu re za des -
te pro ce di men to inad mi te a de cla ra ção pro vi só ria de
di re i to, por ab so lu ta au sên cia do fu mus boni iu ris e
do pe ri cu lum in mora.

5 (JTACSP – Vo lu me 161 – Pá gi na 354).
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Ante o ex pos to, meu voto é pelo pro vi men to ao
re cur so para cas sar a an te ci pa ção da tu te la de fe ri da.

Acor dam os De sem bar ga do res in te gran tes da
Qu ar ta Câ ma ra Cí vel do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta -
do do Pa ra ná, por una ni mi da de de vo tos em dar pro vi -
men to ao re cur so.

Cu ri ti ba, 23 de ju nho de 1999. – Des. Tro i a no
Net to

Pre si den te – com voto; Des. Octá vio Va le i xo,
Re la tor.

Par ti ci pou do jul ga men to o emi nen te Juiz con -
vo ca do La u ro La er tes de Oli ve i ra.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL Nº 71.904-8/01
Re cor ren te: Eli ab Vi e i ra Mo re no e ou tro.
Re cor ri do: Antô nio Pa u lo de Sou za Bár ba ra e ou tro.

De cre to, de pla no, a de ser ção do re cur so es pe ci -
al de fls. 367-371, in ter pos to por Eli ab Vi e i ra Mo re no e
ou tro con tra o v. acór dão unâ ni me de fls. 343-355, vis to 
que, de acor do com o ar ti go 511, ca put, do Có di go de
Pro ces so Ci vil, “no ato de in ter po si ção do re cur so, o
re cor ren te com pro va rá quan do exi gi do pela le gis la ção
per ti nen te, o res pec ti vo pre pa ro, in clu si ve por te de re -
mes sa e de re tor no, sob pena de de ser ção”.

Não fora so men te isso, a in vi a bi li da de do pre sen te 
re cur so tor na-se pa ten te ante o fato de in ci dir, no caso,
a Sú mu la 187 da Cor te su pe ri or, eis que “é de ser to o re -
cur so in ter pos to para o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
quan do o re cor ren te não re co lhe, na ori gem, a im por -
tân cia das des pe sas de re mes sa e re tor no dos au tos”.

Pu bli que-se.
Cu ri ti ba, 7 de ou tu bro de 1999. – Sydney Dit -

trich Zap pa, Pre si den te.

OF. SF Nº 933/2000
Exmº Se nhor
De sem bar ga dor Octá vio Va le i xo
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pá ra ná
Cu ri ti ba – PR

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2000

Se nhor De sem bar ga dor-Relator,
Ten do em vis ta a apro va ção do Pa re cer nº 538,

de 2000, pela Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral, so li ci to a V. Exª in for ma ções so bre o Agra vo de
Instru men to nº 80208-0, de Ci a nor te – Vara Cí vel,
com vis tas à ins tru ção do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 199, de 1999 (nº 501/97 na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são ou -
tor ga da à RÁDIO PORTA VOZ DE CIANORTE LTDA., 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Cu ri ti ba, 12 de ju nho de 2000

PODER JUDICIÁRIO
Nº 14/2000
GOV

Se nhor Se na dor,
Em aten ção ao Of SF nº 933/2000, de 1º de ju nho

do cor ren te ano, in for mo a Vos sa Exce lên cia que o Agra -
vo de Instru men to no 80208-0 da Vara Cí vel de Ci a nor te
foi jul ga do na Ses são Ordi ná ria da 4ª Câ ma ra Cí vel des -
te Tri bu nal, re a li za da em 20-10-99, con for me Acór dão nº
16.097, pu bli ca do no DJ/PR nº 5515, de 22-11-99 (có pia
ane xa) e ten do em vis ta o trân si to em jul ga do, foi re me ti -
do, o mes mo agra vo, ao Ju í zo da ca u sa. 

Apre sen to a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos
de es ti ma e con si de ra ção. – De sem bar ga dor Octá vio 
Va le i xo, Re la tor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 80.208-0, DE
CIANORTE – VARA CÍVEL.

AGRAVANTES: ANTONIO PAULA DE SOUZA
BARBARA E OUTRO.
AGRAVADOS: ELIAB VIEIRA MORENO E OUTRO.
RELATOR: OCTÁVIO VALEIXO.

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – SEQÜESTRO
OBJETIVANDO EVITAR A OCORRÊNCIA DE
DANOS IRREPARÁVEIS EM BENS DISPUTADOS
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE
PROPRIEDADE SOBRE EMPRESA DE
RÁDIODIFUSÃO – ATOS ATENTATÓRIOS
PRATICADOS POR PREPOSTOS DOS
AGRAVADOS, CULMINANDO COM A PRISÃO EM
FLAGRANTE DE RADIALISTA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS DO FUMUS BONI IURIS E
DO PERICULUM IN MORA, JUSTIFICANDO O
PLEITO ACAUTELATÓRIO, A FIM DE EVITAR QUE
A DEMORA NA SOLUÇÃO DA LIDE PRINCIPAL
POSSA PÔR EM RISCO SUA EFICÁCIA PRÁTICA
– DECISÃO REFORMADA CONCEDENDO-SE A
LIMINAR PLEITEADA – AGRAVO PROVIDO.

Acór dão nº 16097 – 4ª Câ ma ra Cí vel
Ag. Instr. – 0080208-0

Agra vo de Instru men to nº 80.208-0
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VISTOS, re la ta dos e dis cu ti dos es tes au tos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 80.208-0, de
CIANORTE, VARA CÍVEL, em que são agra van tes
ANTONIO PAULA DE SOUZA BÁRBARA E ALICE
YULIE TOMIGO, e agra va dos ELIAB VIEIRA
MORENO E SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARÃES.

1 – Tra ta-se de agra vo de ins tru men to in ter pos to 
por Anto nio Pa u la de Sou za Bar ba ra e Ali ce Yu lie To -
mi go, con tra de ci são pro fe ri da pelo MM. Juiz de Di re i -
to da Vara Cí vel de Ci a nor te, que in de fe riu a con ces -
são de li mi nar na me di da ca u te lar de se qües tro in ci -
den tal à ação de cla ra tó ria de di re i to de pro pri e da de
so bre em pre sa de rá di o di fu são que lhe mo vem os
agra va dos. Ale gam os agra van tes que a me di da re -
que ri da se jus ti fi ca ante a re a li za ção de atos pra ti ca -
dos por pre pos tos dos agra va dos, con so an te far ta do -
cu men ta ção in clu sa, com pro van do o co me ti men to de 
de li tos ca pi tu la dos na Lei de Impren sa, in clu si ve, cul -
mi nan do na re cen te pri são em fla gran te de um ra di a -
lis ta, cu jos atos po dem lhes ca u sar pre ju í zos de di fí cil
ou in cer ta re pa ra ção e, por isto, pe dem a re for ma da
de ci são ora agra va da.

O al me ja do efe i to sus pen si vo não foi de fe ri do de 
pla no, ante as ra zões do des pa cho de fls. 453/455.

Infor ma ções do ju í zo às fls. 650, dan do con ta
que foi man ti da a de ci são agra va da.

Hou ve res pos ta aos ter mos do re cur so (fls.
481/494), sen do re ba ti do um a um os seus ar gu men -
tos, con sig nan do a par te agra va da, pe di do no sen ti do 
de in de fe ri men to do efe i to sus pen si vo da de ci são
agra va da, fi na li zan do com a pos tu la ção da ma nu ten -
ção da de ci são pro fe ri da em 1º ins tân cia, com o con -
se qüen te im pro vi men to do pre sen te re cur so em sua
to ta li da de.

É o re la tó rio.
2 – Pre fa ci al men te é de se re gis trar que por esta

Câ ma ra foi jul ga do em 23 de ju nho do cor ren te ano, o
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 71.904-8, DE
CIANORTE, VARA CÍVEL, em que fi gu ra vam como
par tes, ANTONIO PAULA DE SOUZA BARBARA E
OUTRO como agra van tes, e ELIAB VIEIRA MORENO
E OUTRO como agra va dos.

Do re fe ri do jul ga men to, re sul tou o Acór dão nº
15.516, por mim re la ta do, que as sim está emen ta do:

“TUTELA ANTECIPADA – INOCORRÊNCIA
DE QUALQUER INDICAÇÃO PROBATÓRIA COM
VEROSSIMILHANÇA DA PROBABILIDADE DE
RISCO IMEDIATO AO DIREITO DAS PARTES –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – 
RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE CASSAR A
TUTELA DEFERIDA INITIO LITIS.”

Jus ti fi can do o meu voto na oca sião, as sim fun -
da men tei:

A tu te la an te ci pa da como pre vis ta em lei, de cor -
re de re cla mos de jus ti ça “que fa zem com que a re a li -
za ção do di re i to não pos sa, em de ter mi na dos ca sos,
aguar dar a lon ga e ine vi tá vel de mo ra da sen ten ça fi -
nal...“, se gun do aba li za do en ten di men to de Hum ber -
to The o do ro Ju ni or1.

Re fe ri da tu te la, as sim, bus ca con ju rar os efe i tos
da no sos de uma pres ta ção ju ris di ci o nal ocor ren te no
mo men to pro ce di men tal aza do, após ven ci das to das
as fa ses pro ce di men ta is, com seus per cal ços.

Este é o dano pre vis to no ar ti go 273, in ci so I, do
Có di go de Pro ces so Ci vil. Tal dano, to da via, é me di a -
to e re fle xo, pos to que o dano ime di a to é o ex pe ri men -
ta do pela pró pria ju ris di ção, o que so bre le va, mais do
que aque le atre la do aos di re i tos sub je ti vos.

De ve-se evi tar que a ju ris di ção seja des va lo ri za -
da com uma pres ta ção ju ris di ci o nal ine fi caz, por que
tar do nha, e as sim inap ta a com por sa tis fa to ri a men te
a lide.

De sor te que a tu te la an te ci pa da deve ser con -
ce di da se con ven ci do o jul ga dor da ve ros si mi lhan ça
da ale ga ção, à luz de “pro va ine quí vo ca”, na ex pres -
são do ca put do ar ti go 273 do Có di go de Pro ces so
Ci vil.

Por pro va ine quí vo ca deve en ten der-se a que,
por sua cla re za e pre ci são, au to ri za ria, des de logo,
um jul ga men to de aco lhi men to do pe di do for mu la do
pelo au tor (mé ri to), se o li tí gio, hi po te ti ca men te, de -
ves se ser jul ga do na que le ins tan te.

A tu te la an te ci pa da, como o pró prio nome diz, é
uma an te ci pa ção da de ci são de mé ri to, não de ven do
ser con fun di da com a li mi nar, que visa ape nas im pe -
dir que a se gu ran ça das re la ções ju rí di cas se jam aba -
la das no de cor rer e até de ci são fi nal a ser pro fe ri da no 
pro ces so prin ci pal.

Como ex pli ca Antô nio Rap ha el Sil va Sal va dor2:
“Se aten tar mos para o que foi dito, fi ca rá cla ro

que a tu te la an te ci pa da da pre ten são for mu la da não é 
me di da ca u te lar, não vi san do a ga ran tir o re sul ta do
prá ti co da ação e nem a pro te ger o di re i to do au tor,
ain da de pen den te de jul ga men to fi nal e que po de ria
pe re cer ou so frer dano ir re pa rá vel. Ao con ce der uma
me di da ca u te lar, o juiz não exa mi na a lide, o di re i to
ale ga do, mas ape nas con ce de a me di da para per mi tir 
que o di re i to que será jul ga do não pe re ça ou so fra
dano ir re pa rá vel. Já, na tu te la an te ci pa da, o juiz jul ga
o di re i to pre ten di do na ini ci al, re co nhe ce sua pro ce -
dên cia e aten de ao pe di do, ape nas com a res sal va do
Có di go de que é um jul ga men to pro vi só rio, e não de fi -
ni ti vo.”

1 (Cur so de Di re i to Pro ces su al Ci vil , vol. I/367.)
2 (Da Ação Mo ni tó ria e da Tu te la Ju ris di ci o nal  Ante ci pa da,
Edi to ra Ma lhe i ros e EPM, pág. 51).
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Si tu a ções se me lhan tes à do pre sen te agra vo de 
ins tru men to já têm sido jul ga das pe los eg. Tri bu na is
de Alça da Cí ve is de São Pa u lo, cu jos ares tos, à gui sa
de pa râ me tro ilus tra ti vo são tra zi dos à co la ção:

“Tu te la Ante ci pa da – ar ti go 273, do Có di go de
Pro ces so Ci vil – Re qui si to – iden ti da de en tre os pe di -
dos da ini ci al e a an te ci pa ção al me ja da.

O li mi te ob je ti vo da tu te la é a co in ci dên cia em
ex ten são com a pres ta ção de fi ni ti va ou a pro ce dên cia 
da ini ci al ca rac te ri za da pela pro vi so ri e da de, e não se
con fun de com o pro vi men to ca u te lar."

(Agra vo de Instru men to nº 456.382-8/00 – São
Pa u lo – Re la tor Juiz Fran cis co Cas co ni – jul ga men to:
10-4-96)3

O ilus tre Juiz re la tor, fun da men tou o voto aci ma
ci ta do, com os se guin tes ar gu men tos:

“As al te ra ções in tro du zi das pelo le gis la dor na lei 
de ri tos os ten tam ob je ti vo co mum: a pres te za, a mo bi -
li da de, a pers pi cá cia da pres ta ção ju ris di ci o nal.
Então, aten to ao sen tir de Car ne lut ti, para quem ”o
tem po é ini mi go do di re i to, con tra o qual o juiz deve
tra var uma guer ra sem tré guas" en ten deu o le gis la dor 
per mi tir ao jul ga dor an te ci par, to tal ou par ci al men te
os efe i tos da tu te la in se ri da no pe di do ini ci al, des de
que, di an te de pro va ine quí vo ca, se con ven ça da ve -
ros si mi lhan ça da obri ga ção (ar ti go 273).

Por for ça de ex pres sa dic ção le gal tem o jul ga -
dor, ago ra, fran que a da a opor tu ni da de – den tro de
ím par dis cri ci o na ri e da de que ja ma is po de rá en vol -
ver-se com ar bi tra ri e da de – de an te ci par a tu te la al -
me ja da pela par te.

Impen de, des de logo, di an te da for ça que a
mens le gis ins pi ra, as sen tar fun da men tal di fe ren ça
en tre “an te ci pa ção da tu te la” e “ca u te la”.

Re cor ren do aos dou tos, apren de mos que: “A tu te la 
an te ci pa da da pre ten são for mu la da não é me di da ca u te -
lar, não vi san do ga ran tir o re sul ta do prá ti co da ação e
nem pro te ger o di re i to do au tor, ain da de pen den te de jul -
ga men to fi nal e que po de ria pe re cer ou so frer dano ir re -
pa rá vel”. Pros se gue Anto nio Rap ha el Sil va Sal va dor, na
Co le tâ nea Ju rí di ca da Ma gis tra tu ra nº 3 – “Da Ação Mo -
ni tó ria e da Tu te la Ju ris di ci o nal Ante ci pa da”, afir man do:
“Ao con ce der uma me di da ca u te lar, o juiz não exa mi na a
lide, o di re i to ale ga do, mas ape nas con ce de a me di da
para per mi tir que o di re i to que será jul ga do não pe re ça
ou so fra dano ir re pa rá vel. Já, na tu te la an te ci pa da, o
juiz jul ga o di re i to pre ten di do na ini ci al, re co nhe ce sua

3 (JTACSP – Vo lu me 160 – Pá gi na 227).

pro ce dên cia e aten de ao pe di do, ape nas com a res -
sal va do Có di go de que é um jul ga men to pro vi só rio
e não de fi ni ti vo” (fls. 51). Não dis sen te Cal mon de
Pas sos, para quem a tu te la sus ce tí vel de ser an te ci -
pa da é aque la cons ti tu ti va do pe di do for mu la do na
ini ci al. Só isso pode ser an te ci pa do, no todo ou em
par te. Não se cu i da de me di da ca u te lar, pela qual se 
res guar da (pelo meio pró prio) a fu tu ra tu te la que se
con subs tan cia no pe di do for mu la do pela par te. Aqui, 
há ab so lu ta iden ti da de en tre a tu te la pas sí vel de an -
te ci pa ção e o pe di do for mu la do pelo au tor, não po -
den do o juiz de fe ri-la nem “ul tra“, nem “ex tra pe ti ta”
(“Ino va ções no Có di go de Pro ces so Ci vil" Fo ren se,
2ª ed, 1995, pág. 08).

Co ro lá rio pri me i ro as se gu ra que a an te ci pa ção
au to ri za da pelo ar ti go 273 da lei ins tru men tal diz di re -
ta e fron tal men te com o di re i to do au tor e deve con -
ter-se no dis po si ti vo da sen ten ça a ser pro fe ri da, diz
com a pro ce dên cia da pre ten são re sis ti da, ape nas
pro te gi da pela pro vi so ri e da de.

Des tar te, se “a téc ni ca en qua dra da pelo novo
ar ti go 273 con sis te em ofe re cer ra pi da men te a quem
veio ao pro ces so pe dir de ter mi na da so lu ção para a si -
tu a ção que des cre ve, pre ci sa men te aque la so lu ção
que ele veio ao pro ces so pe dir’; como es cre ve Cân di -
do Ran gel Di na mar co em sua obra “A re for ma do Có -
di go de Pro ces so Ci vil”, 2ª ed., Edi to ra Ma lhe i ros,
pág. 139, emer ge cris ta li no que na hi pó te se con cre ta
não se an te ci pou a tu te la, de fe riu-se ver da de i ra ca u -
te la, cu jos re qui si tos tam bém não os ten ta vam as pro -
mo ven tes.

A hi pó te se “sub ju di ce” cu i da de lo ca tá ri as do
em pre en di men to “Pi az za Oscar Fre i re” que, afir man -
do ina dim ple men to da em pre en de do ra/lo ca do ra fren -
te ao con tra to atí pi co de lo ca ção, des ti na do ao co -
mér cio (es pé cie de “Shop ping Cen ter’), pre ten dem
re sis tir a aven ça e im por à re que ri da pa ga men to da
mul ta pac tu a da, com re pe ti ção das im por tân ci as de -
sem bol sa das a tí tu lo de lu vas, além do re em bol so de
des pe sas com es ta ci o na men to e per das e da nos de -
cor ren tes de ilí ci to con tra tu al (fls. 31).

Bem de fi ni do, re pi ta-se, que o li mi te ob je ti vo da
tu te la é a co in ci dên cia em ex ten são com a pres ta ção
de fi ni ti va ou, no sen tir de Cân di do Ran gel Di na mar co, 
na obra ci ta da, a pro ce dên cia da ini ci al ca rac te ri za da
pela pro vi so ri e da de, se gu ro afir mar que ao for mu lar
pe di do di ver so de “an te ci pa ção”, tal e qual de fe ri do
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pela r. de ci são ins ti ga da, re cla ma ram as agra va das
ver da de i ra ca u te la an te ci pa da.

Su fi ci en te ve ri fi car que a an te ci pa ção bus cou
au to ri za ção para ime di a ta de so cu pa ção das lo jas,
com de pó si to das cha ves e sus pen são das obri ga -
ções e en car gos con tra tu a is exa ta men te em ra zão do 
ina dim ple men to atri bu í do à agra van te.

A r. de ci são guer re a da não an te ci pou a tu te la
pre ten di da na ini ci al, na ver da de pro ces su al de fe riu li -
mi nar men te ca u te la, me di da di ver sa da que la ple i te a -
da e, fun do, des ne ces sá ria.

A se me lhan ça for mal que a an te ci pa ção de tu te -
la ine ga vel men te man tém com a pre ten são ca u te lar,
da qual efe ti va men te se dis tin gue não só em ra zão da
vida efê me ra des ta úl ti ma mas, prin ci pal men te, em
ra zão do pró prio exa me do di re i to afir ma do que a pri -
me i ra com por ta, em bo ra res guar da da pela pro vi so ri -
e da de, não en se ja de fe ri men to al ter na ti vo. As lo ca tá -
ri as não re cla ma ram a sa tis fa ção ime di a ta de um di -
re i to, pre ten de ram, isto sim, res guar dar o di re i to, an -
tes que so fres se dano ir re pa rá vel de cor ren te da pos -
sí vel per ma nên cia no imó vel lo ca do, bem como ven ci -
men to de obri ga ções con tra tu a is ou tras.

A pre ten são de du zi da sob equi vo ca do “no men
iu ris” de “tu te la an te ci pa da” não con diz com a tu te la
pre ten di da, di fe rin do subs tan ci al men te no con te ú do e 
qua li da de, va len do lem brar, em re ma te, li ção de Luiz
Gu i lher me Ma ri no ni, em mo no gra fia, “A Ante ci pa ção
da Tu te la na Re for ma do Pro ces so Ci vil”, Ma lhe i ros
Edi to res, 1995, págs. 45/46 no sen ti do de que:

“A tu te la ca u te lar tem por fim as se gu rar a vi -
a bi li da de da re a li za ção de um di re i to, não po den -
do re a li zá-lo. A tu te la que sa tis faz um di re i to, ain -
da que fun da da em ju í zo de apa rên cia, é “sa tis fa ti -
va su má ria”. A pres ta ção ju ris di ci o nal sa tis fa ti va
su má ria, pois, nada tem a ver com a tu te la ca u te -
lar. A tu te la que sa tis faz, por es tar além do as se -
gu rar, re a li za mis são que é com ple ta men te dis tin -
ta da Agra vo de Instru men to nº 80.208-8 a um di re i to
aca u te la do. O di re i to re fe ri do é que é pro te gi do (as se -
gu ra do) ca u te lar men te. Se ine xis te re fe ri bi li da de, ou
re fe rên cia a di re i to, não há di re i to aca u te la do. Ocor re,
nes te caso, sa tis fa ti vi da de; nun ca ca u te la ri da de“

Não bas tas se, ao en fren ta men to da an te ci pa -
ção da tu te la se gu ro re gis trar que a afir ma ção con ti da 
na ini ci al no sen ti do de que a lo ca do ra te ria com seu
pro ce der frus tra do o su ces so co mer ci al das pro mo -
ven tes com o des cum pri men to das obri ga ções não
tra duz, in ictu ocu li a ve ro si mi lhan ça en se ja do ra da
me di da, afas ta do des de logo re ce io de dano de re pa -
ra ção im pro vá vel. Se a pro va ine quí vo ca não pode ser 

subs ti tu í da pela apa rên cia e a ve ros si mi lhan ça é
mais do que o fu mus boni iu ris a hi pó te se não com -
por ta an te ci pa ção.

Por der ra de i ro, even tu al aná li se da pre ten são
de du zi da com a ca u te la an te ci pa da de modo a res -
guar dar o di re i to per se gui do não leva a re sul ta do di -
ver so, des de logo afas ta dos o pe ri cu lum in mora o
fu mus boni iu ris e a pró pria ne ces si da de da pres ta -
ção ju ris di ci o nal. Ao de du zir res ci são con tra tu al atri -
bu in do à em pre en de do ra/lo ca do ra ina dim ple men to
de obri ga ções, ma té ria a ser en fren ta da no pro ces so
de co nhe ci men to, quan do po de rá ou não sur gir cul pa
con tra tu al da ré, com con co mi tan te co bran ça de mul -
ta, de vo lu ção de lu vas e re pa ra ção por per das e da -
nos, ne nhum pro vi men to ca u te lar me re ci am as agra -
va das por quan to de li vre con tro ver ti das as de ma is
obri ga ções na de pen dên cia ex clu si va da com pro va -
ção de que a lo ca do ra ca u sa ra re so lu ção an te ci pa da.

Au sen tes os re qui si tas en se ja do res da ca u te la,
não de pen dia o di re i to per se gui do de qual quer pro te -
ção an te ci pa da, quer no per ti nen te à res ti tu i ção das
lo jas, de ex clu si vo ar bí trio das lo ca tá ri as, quer no ati -
nen te aos en car gos e res sar ci men tos, de par te a par -
te vin cu la dos ao des cum pri men to con tra tu al de uma
ou de ou tras.

O di re i to per se gui do per ma ne cia e per ma ne ce
li vre de in cer ta re pa ra ção.

Pe las ra zões ex pos tas, meu voto dá pro vi men to
ao re cur so para cas sar a an te ci pa ção da tu te la de fe ri -
da ini tio li tis.

(Rfe rên ci as ci ta das no voto su pra)4.”

Ou tro jul ga do:

“Tu te la an te ci pa da – re qui si tos – pro va ine quí vo -
ca das ale ga ções na ini ci al e dano ir re pa rá vel ou de
di fí cil re pa ra ção – in te li gên cia do ar ti go 273 e in ci sos
do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Se gun do es ti pu la o in ci so I do ar ti go 273, do Có -
di go de Pro ces so Ci vil a tu te la an te ci pa da, além da
exi gên cia da pro va ine quí vo ca, que, evi den te men te,
deve ser pro va es cri ta, só pode ser con ce di da se hou -
ver fun da do re ce io de dano ir re pa rá vel ou de di fí cil re -
pa ra ção.”

4 ANTONIO RAPHAEL SILVA SALVADOR – “co le tâ nea Ju rí di ca
da  Ma gis tra tu ra nº 3  Da Ação Mo ni tó ria e da Tu te la Ju ris di ci o nal
Ante ci pa da”. CALMON DE PASSOS – “Ino va ções no Có di go de
Pro ces so Ci vil” – Fo ren se, 2ª  ed., 1995, pág. 8; CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO – A Re for ma do Có di go Ci vil" – Ma lhe i -
ros; 2ª ed. pág. 139; LUIZ  GUILHERME MARINONI – “A Ante ci -
pa ção da Tu te la na Re for ma do Pro ces so Ci vil” – Ma lhe i ros 1995, 
págs. 45/46.
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(Agra vo de Instru men to Nº 465.442/6-00 – Gu a -
ru lhos  – Juiz – Re la tor Pe re i ra Cal ças – jul ga men to:
7-8-96)5.

Tam bém, no mes mo sen ti do:

“Tu te la an te ci pa da – re qui si tos – pro va ine quí vo -
ca e con ven ci men to do juiz da ve ros si mi lhan ça da
ale ga ção – ne ces si da de – in te li gên cia do ar ti go 273
do Có di go de Pro ces so Ci vil (re da ção da Lei nº 8.952, 
de 1994).

Ine xis tin do pro va ine quí vo ca que im pe ça se
con ven ça o juiz da ve ros si mi lhan ça da ale ga ção, e
ha ven do ne ces si da de da pro du ção de pro va, des ca -
be a ou tor ga da tu te la an te ci pa da.”

(Agra vo de Instru men to nº 466.123/0-00 – São
José do Rio Pre to – Juiz re la tor: Ada il Mo re i ra – jul ga -
men to: 29-10-96)6

Os fun da men tos do voto aci ma ci ta do es tão as -
sen ta dos nos se guin tes ar gu men tos ex pos tos pelo
Juiz re la tor:

“Essas e ou tras ques tões de man dam a se gu ra
pro du ção de pro vas, cir cuns tân cia que afas ta a exis -
tên cia da ”pro va ine quí vo ca" e im pe de que o ma gis -
tra do “se con ven ça da ve ros si mi lhan ça da ale ga ção”,
re qui si tos in dis pen sá ve is para a ou tor ga da tu te la an -
te ci pa da, como as exi ge, ex pres sa men te, o ar ti go 273 
do CPC.

Nes se pon to, opor tu na li ção ofe re ce Sér gio Ber -
mu des:

É in dis pen sá vel a pro va ine quí vo ca, evi den te,
ma ni fes ta da ale ga ção do au tor, com in ten si da de
para con ven cer o juiz de que a ale ga ção ou ale ga -
ções são ve ros sí me is, isto é, que pa re çam ver da de i -
ras" (cf A Re for ma do Có di go de Pro ces so Ci vil,
Ed. Sa ra i va, 1996, 2ª ed., pág. 29).

Nes se sen ti do, mais lú ci da li ção ofe re ce Erna ne
Fi dé lis dos San tos:

“... se não hou ver a pro va ine quí vo ca, isto é, a
que, des de já e por si só, per mi te a com pre en são do
fato, como ju í zo de cer te za, pelo me nos pro vi só ria,
não será pos sí vel, mor men te quan do o en ten di men to
do juiz de pen de da co lhe i ta de ou tros ele men tos pro -
ba tó ri os, para, de po is, em aná li se do con jun to, ex tra ir
a con clu são” (cf No vos Per fis do Pro ces so Ci vil
Bra si le i ro, Li vra ria Del Rey Edi to ra, 1996, pág. 31).

5 (JTACSP – Vo lu me 161 – Pá gi na 354).
6 (JTACSP – Vo lu me 161 – Pá gi na 354).

Por tan to, à luz dos en si na men tos su pra, não se
en con tra con fi gu ra da na es pé cie dos au tos a vi su a li -
za ção dos re qui si tos pro ces su a is que au to ri zem o de -
fe ri men to da tu te la an te ci pa da, pois, não há in di ca ção 
de que os agra va dos ao aguar da rem a de ci são fi nal,
cor ram qual quer ris co que com pro me ta o jul ga men to
do mé ri to em re la ção ao di re i to ques ti o na do.

De sor te que, ine xis te de ime di a to, pe ri go al gum 
de dano aos agra va dos, mu i to me nos de di fí cil re pa -
ra ção, uma vez que se tra tan do de re la ção ju rí di ca
dis cu ti da em Ação De cla ra tó ria de Di re i to de Pro pri e -
da de so bre Empre sa de Rá di o di fu são, a na tu re za
des te pro ce di men to inad mi te a de cla ra ção pro vi só ria
de di re i to, por ab so lu ta au sên cia do fu mus boni iu ris
e do pe ri cu lum in mora.

Escla re ça-se, por ne ces sá rio, que o ins ti tu to da
“an te ci pa ção de tu te la”, ne nhu ma se me lhan ça guar -
da com as me di das ca u te la res, prin ci pal men te, com o 
“se qües tro”, pois se tra tam de si tu a ções ju rí di cas
com ple ta men te dis tin tas.

Com efe i to, o que se bus ca nes tes au tos é, ape -
nas, a pro te ção de um bem ob je to de li tí gio em ação
prin ci pal, com pro van do os agra van tes a exis tên cia
dos re qui si tos do fu mus boni iu ris e do pe ri cu lum in 
mora, pos to que, para a con ces são des sa me di da ca -
u te lar de se qües tro, bas ta a de mons tra ção,
tão-somente dos fun da dos in dí ci os de res pon sa bi li -
da de, cuja di la ção pro ba tó ria so bre o mes mo, de ve rá
ocor rer nos au tos da ação prin ci pal já pro pos ta, onde
o co nhe ci men to da ma té ria de sen vol ver-se-á de for -
ma am pla.

Na li ção de Hum ber to The o do ro Ju ni or7:
“Se qües tro é a me di da ca u te lar que as se gu ra

fu tu ra exe cu ção para en tre ga de co i sa, e que con sis te 
na apre en são de bem de ter mi na do, ob je to do li tí gio,
para lhe as se gu rar en tre ga, em bom es ta do, ao que
ven cer a ca u sa. Atua o se qües tro, pra ti ca men te, atra -
vés de de sa pos sa men to, com o es co po de con ser var
a in te gri da de de uma co i sa so bre que ver sa a dis pu ta
ju di ci al, pre ser van do-a de da nos, de de pre ci a ção ou
de te ri o ra ção”.

E mais adi an te:
“Para a de ci são do se qües tro, que é es tra nha

ao mé ri to da con tro vér sia, não cabe per qui rir so bre
a exis tên cia ou não do di re i to ma te ri al da par te. Não
se des ti na ele a um acer ta men to de tal di re i to. Bas ta

7(Pro ces so Ca u te lar, 4º ed., Págs. 235/337).
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que exis ta um in te res se pro ces su al na jus ta, efe ti va
e útil so lu ção do pro ces so prin ci pal (fu mus boni iu -
ris), e que o pra zo ne ces sá rio para atin gir a pres ta -
ção ju ris di ci o nal de mé ri to pos sa pôr em ris co sua
efi cá cia prá ti ca (pe ri cu lum in mora)".

Na es pé cie, pre sen te o re qui si to do fu mus boni
iu ris, como igual men te pre sen te acha-se o re qui si to
do pe ri cu lum in mora, pois a pro vá vel de mo ra na so -
lu ção da ação prin ci pal po de ria re sul tar na ine fi cá cia
de uma even tu al sen ten ça de pro ce dên cia, con si de -
ran do-se que os agra va dos, por atos pra ti ca dos por
seus pre pos tos, vêm co me ten do abu sos que po de ri -
am re sul tar em res pon sa bi li da de ci vil por da nos mo -
ra is, com pro me ten do o pa tri mô nio da em pre sa ra di o -
fô ni ca, cu jos bens po de rão es tar su je i tos à even tu al
cons tri ção ju di ci al, es tra nha à lide ora ques ti o na da.

Não é este o mo men to ade qua do para aná li se
das ale ga ções fe i tas pe los agra va dos, re la ci o na das
ao mé ri to de como fo ram ad qui ri dos os re fe ri dos
bens, à sua ca pa ci da de eco nô mi ca ou a uma pos sí vel 
co no ta ção po lí ti ca dada ao as sun to, pois, tudo isso
será ob je to de di la ção pro ba tó ria nos au tos prin ci pa is.

De qual quer modo, sen do pro vi só ria a me di da,
po de rá ser even tu al men te re vo ga da a qual quer mo -
men to, se a si tu a ção ju rí di ca mo di fi car-se e se as ale -
ga ções dos agra van tes não se sus ten ta rem ou apon -
ta rem re a li da de di ver sa.

Deve as si na lar-se que, se gun do a me lhor dou -
tri na, na am pli tu de da ex pres são da ni fi ca ções cons -
tan te do ar ti go 822, in ci so I, do Có di go de Pro ces so
Ci vil, den tre as de ma is de fe i ção ni ti da men te exem pli -
fi ca ti va, abri ga-se o ris co de ser des vi a da, sub tra í da
ou até mes mo trans fe ri da para ou trem a co i sa li ti gi o -
sa, tor nan do-se, pela me di da, se gu ro o Ju í zo, no sen -
ti do de evi tar da nos e pre ju í zos fu tu ros àque le que lhe 
dis pu ta a ti tu la ri da de, man ten do-se sua in co lu mi da de 
não só fí si ca, mas tam bém ju rí di ca.

Em co men tá ri os per ti nen tes a res pe i to da ques -
tão, Car los Alber to Alva ro de Oli ve i ra e Ga le no de La -
cer da8, em li ção apli cá vel à es pé cie, de i xam mu i to
bem acen tu a do que:

“Mes mo o dano pro ve ni en te da ali e na ção da co -
i sa li ti gi o sa, de cer ta for ma res guar da do pelo ar ti go
42, § 3º ou ain da de po is da imu ta bi li da de da sen ten -
ça, pelo ins ti tu to da fra u de de exe cu ção (ar ti go 593,
in ci so I), em al guns ca sos im põe-se pre ve ni do pelo
se qües tro. Pode ocor rer que a ação prin ci pal não te -
nha sido pro pos ta ou que não se te nha nela efe ti va da 

8 (Co men tá ri os ao Có di go de Pro ces so Ci vil , t. II/117, vol. VIII,
Edi to ra Fo ren se, 1ª ed.).

a ci ta ção, mar co ini ci al da li ti gi o si da de para o de -
man da do (ar ti go 219, c.c. o ar ti go 263, 2ª par te).
Nou tros ca sos, prin ci pal men te em se tra tan do de
co i sa mó vel, ha ve rá, even tu al men te, ne ces si da de
de me di da ca u te lar, cuja ga ran tia é mais for te, pela
apre en são ma te ri al e de pó si to do bem (art. 824)."

Os agra van tes, vi san do aca u te lar even tu al di re i to 
dos agra va dos, bem como ga ran tir a se gu ran ça do Ju í -
zo, ofe re ce ram em ca u ção a in te gra li da de de suas co -
tas 2.682 (duas mil, se is cen tas e oi ten ta e duas) co tas
da em pre sa Rá dio Por ta Voz de Ci a nor te Ltda., em va -
lor es ti ma do de R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is).

Ante o ex pos to, e o mais que dos au tos cons ta,
re for mo a de ci são agra va da, con ce den do a li mi nar de 
se qües tro, e in di can do a agra van te Ali ce Yu lie To mi go 
para o car go de de po si tá ria fiel, de ven do ser to ma do
por ter mo, a ca u ção su pra-referida e o com pro mis so
le gal pelo Ju í zo de ori gem.

Voto pelo pro vi men to do agra vo.
Acor dam os De sem bar ga do res in te gran tes da

Qu ar ta Câ ma ra Cí vel do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta -
do do Pa ra ná, por una ni mi da de de vo tos, em dar pro -
vi men to ao re cur so.

Cu ri ti ba, 20 de ou tu bro de 1999. – Des. Octá vio
Ale i xo, Re la tor.

Par ti ci pa ram da ses são os Exmos. Srs. De sem -
bar ga do res Tro i a no Net to (pre si den te) e Dil mar
Kess ler.

OF. SF Nº 934/2000
Exmº Se nhor
Dr. Wil li an Artur Pus si
Juiz de Di re i to da Vara Cí vel da Co mar ca de Ci a nor te
Tra ves sa Ito ro ró, 221
Ci a nor te – Pa ra ná

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2000

Me ri tís si mo Juiz,

Ten do em vis ta a apro va ção do Pa re cer nº 538,
de 2000, pela Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral, so li ci to a V. Exª in for ma ções so bre o Pro ces so nº
452/98 – Ação De cla ra tó ria, em tra mi ta ção nes sa Vara 
Cí vel, com vis tas à ins tru ção do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 199, de 1999 (nº 501/97 na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à RÁDIO PORTA VOZ DE CIANORTE
LTDA., para ex plo rar ser vi ço de ra di od fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Aten ci o sa men te, – Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te.
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Ofí cio nº 585/2000
Ao Ilmº Se nhor
Anto nio Car los Ma ga lhães
DD. Pre si den te do SF
Bra sí lia – DF

Ci a nor te, 16 de agos to de 2000.

Se nhor Pre si den te,

Atra vés do pre sen te, em aten di men to ao con ti do
no ofí cio nº 934/2000, re ce bi do des se no bre Se na do
Fe de ral, so li ci tan do in for ma ções so bre os au tos nº
452/1998, de Ação De cla ra tó ria, em que são re que -
ren tes: ELIAB VIEIRA MORENO e ou tro e re que ri dos:
ANTONIO PAULA DE, SOUZA DA BARBARA e ou tro, 
te nho a hon ra de in for mar a Vos sa Exce lên cia que os
au tos em epí gra fe, en con tram-se em ins tân cia su pe ri -
or, ou seja, no E. Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pa -
ra ná, des de 17-05-00.

Na opor tu ni da de ex pres so a Vos sa Exce lên cia,
meus pro tes tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. –
Wil li am Artur Pus si, Juiz de Di re i to.

PARECER Nº 389, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Emen da nº 2, de Ple ná rio, apre -
sen ta da ao Pro je to de Lei do Se na do nº
75, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin -
do Por to, que al te ra a Lei nº 5.889, de 8
de ju nho de 1973, que “es ta tui nor mas
re gu la do ras do tra ba lho ru ral e dá ou tras 
pro vi dên ci as”.
Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio
É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de

Assun tos So ci a is o tex to da Emen da nº 2, de Ple ná rio, 
apre sen ta da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de
2000, que tem por fi na li da de su pri mir a ex pres são
“tem po rá ria”, cons tan te da alí nea a do in ci so V do art.
12 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, na re da ção 
dada pelo seu art. lº.

Em sua jus ti fi ca ção, a au to ra, Se na do ra He lo í sa 
He le na, ale ga:

“... to das as pro po si ções in tro du zi das nas re la -
ções de tra ba lho com a in ten ção de ”pro te ger o tra ba -
lha dor ru ral" ante seu me nor po der de bar ga nha com
os pa trões, trou xe ram, como con se qüên cia, a fle xi bi li -
za ção dos di re i tos até en tão ad qui ri dos, re sul tan do
na pa u la ti na per da de seus di re i tos. Esta pro po si ção,
se man ti da sua fi na li da de como con tra ta ção de
mão-de-obra tem po rá ria, não irá re sol ver o pro ble ma

do de sem pre go e dos di re i tos dos tra ba lha do res ru ra -
is; ao con trá rio os tor na rá ain da mais vul ne rá ve is. Su -
ge ri mos a su pres são da que la ex pres são, com o fito
de res guar dar os di re i tos dos tra ba lha do res ru ra is."

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Não há dú vi da que a mo da li da de do con tra to
por tem po in de ter mi na do é a re gra ge ral na ma i o ria
dos sis te mas ju rí di cos e esse deve ser o ca mi nho na -
tu ral da con tra ta ção, pois a in de ter mi na ção da du ra -
ção é pro ve ni en te de uma das ca rac te rís ti cas do con -
tra to de tra ba lho, que é a con ti nu i da de. Não é de ma is
en fa ti zar que a con ti nu i da de e a per ma nên cia da re la -
ção de em pre go é tam bém uma das prin ci pa is fi na li -
da des do nos so Di re i to do Tra ba lho. Ele aco lhe e in -
cor po ra a se gu ran ça as pi ra da por todo tra ba lha dor,
que fica com pro me ti da sem pre que este é des pe di do.

Assim, o con tra to por tem po in de ter mi na do é o
mais usu al, pela pe cu li a ri da de da re la ção de em pre go,
por sua per ma nên cia no tem po e por ser con si de ra do
con tra to de tra to su ces si vo. Por isso, no mun do in te i ro,
to mou-se a for ma nor mal de con tra ta ção, en quan to as
con tra ta ções por tem po de ter mi na do ou as tem po rá ri as 
cons ti tu em uma ex ce ção que, para vin gar, de vem ser
jus ti fi ca das. Por con se qüên cia, só ex cep ci o nal men te as 
par tes de vem ajus tar con tra to com pra zo a ter mo.

Por essa ra zão, a lei tra ba lhis ta bra si le i ra só per -
mi te o uso do con tra to a pra zo em se tra tan do de ati vi -
da des de ca rá ter tran si tó rio ou nas con di ções es ta be -
le ci das pela Lei nº 9.601/98. Na área ru ral, atu al men te 
são ad mi ti dos con tra tos por pra zo de ter mi na do,
como, por exem plo, o de sa fra, res tri to ao pe río do do
plan tio ou da co lhe i ta, ter mi nan do a re la ção de em -
pre go com o fim da sa fra. Do con trá rio, pre su me-se
que o con tra to foi pac tu a do sem li mi te de tem po, sal vo 
pro va em con trá rio. De qual quer modo, te mos que ter
cla ro que os con tra tos a ter mo são for mas de con tra -
ta ção ex cep ci o na is e nun ca nor ma is.

Se o prin cí pio con sa gra do pelo nos so di re i to é o
de que o usu al é o con tra to por tem po in de ter mi na do, a
con tra ta ção de em pre ga dos tem po rá ri os, sem qua is -
quer res sal vas, nos mol des como o pre ten di do pelo
Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de 2000, gera um in su -
pe rá vel an ta go nis mo em nos sa le gis la ção, to man do-a,
por con se guin te, con tra di tó ria na sua es sên cia. Isso
por que a lei não pode es ta be le cer como re gra dois prin -
cí pi os que são ex clu den tes, sob pena de ser ine fi caz.

Atu al men te, a fle xi bi li za ção das re la ções de tra -
ba lho vem ga nhan do ter re no. Não po de ria ser di fe -
ren te, pois as mu dan ças da eco no mia tra zem con si go 
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re fle xos so bre as re la ções de tra ba lho e os mo de los
exis ten tes em cada épo ca. Evi den te men te, a or dem
tra ba lhis ta não pode per ma ne cer imu tá vel di an te da
trans for ma ção das es tru tu ras so ci a is e da mu ta bi li da -
de dos fa tos. Entre tan to, o re co nhe ci men to des ses
as pec tos não im pli ca ne ces sa ri a men te no aban do no
dos prin cí pi os fun da men ta is do di re i to la bo ral.

Por fim, a tí tu lo de in for ma ção, vale lem brar que,
para o Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al –
INSS, por in ter mé dio da Cir cu lar nº 56, de 25 de ou tu -
bro de 1999, o Con do mí nio de Empre ga do res Ru ra is,
para efe i to de en qua dra men to pre vi den ciá rio, já é
con si de ra do da mes ma for ma que qual quer em pre ga -
dor ru ral in di vi du al. O INSS en ten de que a união de
pro du to res ape nas para a fi na li da de de con tra tar em -
pre ga dos com ra ci o na li za ção de cus tos não se as se -
me lha à fi gu ra do em pre ga dor ru ral pes soa ju rí di ca e
nem à fi gu ra do pres ta dor de mão-de-obra cons ti tu í do 
como pes soa ju rí di ca. Ade ma is, não res trin ge a con -
tra ta ção ape nas à mão-de-obra tem po rá ria.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção da 
Emen da nº 2, de Ple ná rio, nos ter mos de su be men da
ao Subs ti tu ti vo (Emen da nº 1-CAS).

Sala da Co mis são, 9 de maio de 2001. – Ro meu 
Tuma, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor – Lú cio
Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Mar lu ce Pin to –
Tião Vi a na – Ade mir Andra de – La u ro Cam pos –
Mo re i ra Men des – Osmar Dias – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ma u ro Mi ran da – Ju ven cio da Fon se ca
– Se bas tião Ro cha – Jo nas Pi nhe i ro – Ma ria do
Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Lei nº 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998

Dis põe so bre o con tra to de tra ba lho
por pra zo de ter mi na do e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

..............................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se -
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io 
e dá pro vi dên ci as.

Re gu la men to
Art. 12. São se gu ra dos obri ga tó ri os da Pre vi -

dên cia So ci al as se guin tes pes so as fí si cas:

....................................................
V – como equi pa ra do a tra ba lha dor au tô no mo,

além dos ca sos pre vis tos em le gis la ção es pe cí fi ca:
a) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não, que ex -

plo ra ati vi da de agro pe cuá ria, pes que i ra ou de ex tra -
ção de mi ne ra is, em ca rá ter per ma nen te ou tem po rá -
rio, di re ta men te ou atra vés de pre pos tos e com au xí -
lio de em pre ga dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da
que de for ma não con tí nua;

b) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o mem bro
de ins ti tu to de vida con sa gra da e de con gre ga ção ou
de or dem re li gi o sa, este quan do por ela man ti do, sal -
vo se fi li a do obri ga to ri a men te à Pre vi dên cia So ci al
em ra zão de ou tra ati vi da de, ou a ou tro sis te ma pre vi -
den ciá rio, mi li tar ou ci vil, ain da que na con di ção de
ina ti vo;

c) o em pre ga do de or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o -
nal ou es tran ge i ro em fun ci o na men to no Bra sil, sal vo
quan do co ber to por sis te ma pró prio de pre vi dên cia
so ci al;

d) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha no ex te ri or para
or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal do qual o Bra sil é
mem bro efe ti vo, ain da que lá do mi ci li a do e con tra ta -
do, sal vo quan do co ber to por sis te ma de pre vi dên cia
so ci al do país do do mi ci lio;

PARECER Nº 390, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 655,
de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz Pon -
tes, que acres cen ta o art. 456-A à Con so -
li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT, apro -
va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dis por so bre as re la -
ções de em pre go be ne fi ci a das por in cen -
ti vos e dá ou tras pro vi dên ci as.
Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos
Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na dor Luiz Pon tes, que
to mou o nú me ro 655/99, visa li mi tar, quan ti ta ti va men -
te, o ins ti tu to de in cen ti vos atri bu í dos às em pre sas
para fins de am pli ar sua ca pa ci da de de ab sor ver tra -
ba lha do res.

Esses in cen ti vos fle xi bi li zam a apli ca ção das
obri ga ções tra ba lhis tas, quer sob o as pec to de en car -
gos fi nan ce i ros, quer sob o as pec to ju rí di co das re la -
ções de tra ba lho.
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O au tor teme que es ses in cen ti vos pos sam, aos
pou cos, ir to man do o lu gar do fun ci o na men to nor mal
do mer ca do de tra ba lho, pas san do, des ta for ma, o
que de ve ria ser ex ce ção, a cons ti tu ir re gra.

Para evi tar que isto ocor ra, o pro je to pro põe que
a apli ca ção, ou o uso des ses in cen ti vos não pos sa su -
pe rar os 25% dos con tra tos de tra ba lho, em qual quer
caso.

A jus ti fi ca ti va do pro je to não aduz da dos que
com pro vem que esta dis tor ção es te ja ocor ren do, o
que pode tor nar a abor da gem da ques tão um tan to
teó ri ca, ou sub je ti va.

Se o fe nô me no es ti ver ocor ren do em di men -
são sig ni fi ca ti va, ou se pos sa vir a ocor rer nes sa di -
men são, a li mi ta ção é vá li da. Se isso não es ti ver
ocor ren do, ela se ria inó cua, ou pre ju di ci al aos ob je -
ti vos da le gis la ção em vi gor ou das pro pos tas em
tra mi ta ção.

Em face do ex pos to, no en tan to, a pro pos ta
pode ser aco lhi da, de for ma pre ven ti va e nor ma ti zan -
te, com duas res sal vas:

– A pri me i ra, fa zen do-a va ler ape nas para em -
pre sas de mé dio e gran de por te, pois não te ria sen -
ti do apli cá-la para pe que nas e mi cro em pre sas, em
ra zão da re pre sen ta ti vi da de do per cen tu al, ina pli -
cá vel, por exem plo, para em pre sa de me nos de 4
em pre ga dos e al ta men te im pe di ti va de seu uso sig -
ni fi ca ti vo dos be ne fí ci os até nú me ro ra zoá vel de
em pre ga dos.

– A se gun da, fle xi bi li zan do o per cen tu al, o que
se ria pos sí vel fa zen do com que ele fos se fi xa do não
no tex to da lei, e sim por ato do Mi nis té rio do Tra ba lho, 
aten to à evo lu ção do mer ca do de tra ba lho e às con se -
qüên ci as da apli ca ção dos in cen ti vos.

– Qu an to à pro po si ção da Se na do ra He lo í sa
He le na que visa obri gar as em pre sas a so ci a li za -
rem os lu cros, via sua dis tri bu i ção com pul só ria en -
tre os em pre ga dos, não vejo como se ad mi tir tal
pre ten são. Esta deve ser uma con quis ta dos tra ba -
lha do res em dis sí dio co le ti vo como for ma de for ta -
le ci men to da clas se. Embo ra re co nhe cen do a re le -
vân cia so ci al da pro pos ta e le van do em con si de ra -
ção o fato de que mu i tas em pre sas já o fa zem por
pura li be ra li da de ou em ne go ci a ção, vejo a in com -
pa ti bi li da de de se im por essa con di ção por in ter mé -
dio de uma nor ma do Con gres so Na ci o nal, que pre -

ten de a con ces são dos be ne fí ci os ob je to des se
PLS nº 655/1999, ra zão pela qual re je i to a ad mis -
são da re fe ri da emen da.

II – Voto do Re la tor

A fa vor da apro va ção do pro je to com emen da ao 
art. 456 – pro pos to, li mi tan do sua apli ca ção a em pre -
sas com mais de 30 em pre ga dos e atri bu in do ao Mi -
nis té rio do Tra ba lho a fi xa ção dos per cen tu a is a se -
rem au to ri za dos.

EMENDA Nº 1-CAS
AO ART. 1º DO PLS Nº 655, DE 1999

Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 456-A:

”Art. 456-A. O nú me ro de tra ba lha do -
res com re la ções de em pre go be ne fi ci a das
por in cen ti vos fis ca is, fi nan ce i ros ou so ci a is
ou ou tras mo da li da des de es tí mu los à con -
tra ta ção, que im pli quem re du ção do cus to
de mão-de-obra, em em pre sas com mais de 
30 em pre ga dos, não po de rá ex ce der ao per -
cen tu al es ta be le ci do na for ma do pa rá gra fo
2º des te ar ti go.

§ 1º A in fra ção ao dis pos to nes te ar ti -
go su je i ta rá o em pre ga dor ao pa ga men to de 
mul ta equi va len te ao do bro do va lor dos be -
ne fí ci os men sal men te ob ti dos, cal cu la da so -
bre as con tra ta ções que ex ce de rem o li mi te
le gal men te fi xa do.

§ 2º Em face das flu tu a ções ocor ren tes 
no mer ca do de tra ba lho e os re fle xos de cor -
ren tes do es ta be le ci do no ca put des te ar ti -
go, o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go fi xa -
rá, para cada se tor, o per cen tu al re fe ri do no
mes mo ca put.“

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma – Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Re la tor –  Ante ro Paes de Bar ros – Re la tor
ad hoc_ Ade mir Andra de (con trá rio à Emen da) –
Mar lu ce Pin to – La u ro Cam pos – Ge ral do Althoff 
– Ma ri na Sil va (con trá rio à Emen da) – Lú cio
Alcân ta ra – Se bas tião Ro cha (con trá rio à Emen -
da) – Ge ral do Cân di do – (con trá rio à Emen da)_
Tião Vi a na (con tra rio à Emen da) – Mo re i ra Men -
des – Ju vên cio da Fon se ca –  Ma u ro Mi ran da –
Wal deck Orne las – Le o mar Qu in ta ni lha – Ma gui -
to Vi le la.
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VOTO EM SEPARADO
DA SENADORA HELOÍSA HELENA

Ao PLS nº 655/99, que acres cen ta o
art. 456-A à Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre -
to-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943.

A pro po si ção de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes 
tem por es co po es ta be le cer cer tos li mi tes aos exis -
ten tes pro gra mas de in cen ti vos às em pre sas com o
ob je ti vo de au men tar sua ca pa ci da de de ab sor ção de
mão-de-obra. Ori gi nal men te o pro je to pro põe o per -
cen tu al de 25% (vin te e cin co por cen to), no nú me ro
to tal de tra ba lha do res con tra ta dos pe las em pre sas
be ne fi ci a das por in cen ti vos fis ca is, fi nan ce i ros ou so -
ci a is ou de qual quer ou tra mo da li da de de es tí mu los à
con tra ta ção, que im pli quem a re du ção do cus to de
mão-de-obra. O ilus tre re la tor de sig na do na Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, em seu pa re cer aco lheu a pro po si ção, ofe -
re cen do uma emen da subs ti tu ti va que li mi ta a apli ca -
ção dos in cen ti vos fis ca is so men te às em pre sas com
mais de 30 em pre ga dos, re me ten do, ain da, ao Mi nis -
té rio do Tra ba lho a atri bu i ção de fi xar o per cen tu al do
nú me ro de to tal de tra ba lha do res, nas em pre sas que
se en qua dram na pro pos ta do re la tor. O pro je to, na
sua con cep ção, é me ri tó rio uma vez que re ve la a pre -
o cu pa ção do le gis la dor com dis tor ções no mer ca do
de tra ba lho no Bra sil, ca u sa das pe las per ver sas po lí -
ti cas eco nô mi cas ge ra do ras de de sem pre go. Con cor -
da mos com as al te ra ções pro pos tas pelo re la tor e, na
mes ma es te i ra do aper fe i ço a men to do pro je to, ofe re -
ce mos este voto em se pa ra do, acres cen tan do mais
uma emen da ao subs ti tu ti vo, na cer te za de que ela irá 
as se gu rar no vos me ca nis mos de de fe sa do in te res se
do tra ba lha dor, como o pro je to ori gi nal e a emen da
subs ti tu ti va bem o ates tam.

Assim su ge ri mos ao ilus tre re la tor a ado ção de
nos sa se guin te emen da:

Emen da nº/CAS

Acres cen ta o se guin te § 3º ao art. 456-A da CLT, 
na re da ção dada pelo art. 1º da Emen da Subs ti tu ti va
da CAS ao PLS nº 655/99:

“§ 3º Os be ne fí ci os re fe ri dos no ca put des te ar -
ti go se rão de vi dos, so men te, às em pre sas que im -
plan ta rem um pro gra ma de par ti ci pa ção dos tra ba lha -
do res nos lu cros ou re sul ta dos da em pre sa, na for ma
da le gis la ção vi gen te apli cá vel”.

Nos sa emen da acres cen ta esta ou tra exi gên cia
que visa ga ran tir, tam bém, aos tra ba lha do res das em -

pre sas be ne fi ci a das, a con ces são de be ne fí ci os que
irão se tra du zir em bem-estar so ci al des te seg men to
e de suas fa mí li as.

Sala das Co mis sões,      – Se na do ra He lo í sa
He le na.

TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 655, DE 1999, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 18 
DE ABRIL DE 2001.

Acres cen ta o art. 456-A à Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da 
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dis por so bre as re la ções
de em pre go be ne fi ci a das por in cen ti vos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 456-A:

“Art. 456-A. O nú me ro de tra ba lha do -
res com re la ções de em pre go be ne fi ci a das
por in cen ti vos fis ca is, fi nan ce i ros ou so ci a is
ou ou tras mo da li da des de es tí mu los à con -
tra ta ção, que im pli quem re du ção do cus to
de mão-de-obra, em em pre sas com mais de 
30 em pre ga dos, não po de rá ex ce der ao per -
cen tu al es ta be le ci do na for ma do pa rá gra fo
2º des te ar ti go.

§ 1º A in fra ção ao dis pos to nes te ar ti -
go su je i ta rá o em pre ga dor ao pa ga men to de 
mul ta equi va len te ao do bro do va lor dos be -
ne fí ci os men sal men te ob ti dos, cal cu la da so -
bre as con tra ta ções que ex ce de rem o li mi te
le gal men te fi xa do.

§ 2º Em face das flu tu a ções ocor ren tes
no mer ca do de tra ba lho e os re fle xos de cor -
ren tes do es ta be le ci do no ca put des te ar ti go,
o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go fi xa rá,
para cada se tor, o per cen tu al re fe ri do no mes -
mo ca put.

Art. 2º É as se gu ra do o cum pri men to dos con tra tos 
subs cri tos an tes da pu bli ca ção des ta lei, ve da das re no -
va ções que im pli quem des res pe i to ao li mi te fi xa do.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de ses sen ta dias, con ta dos da sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Se na -
dor Ro meu Tuma, Pre si den te – Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, Re la tor.
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FRAGMENTO  DAS  NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  
QUARTA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  DE 
ASSUNTOS  SOCIAIS,  REALIZADA  NO  DIA  18 
DE  ABRIL  DE  2001-5-14

O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma)  –  De cla -
ro  aber ta  a  quar ta  re u nião  da  Co mis são  de 
Assun tos  So ci a is  da  Ter ce i ra  Ses são  Le gis la ti va 
Ordi ná ria,  da  51ª  Le gis la tu ra.
....................................................................................

O  Pro je to  de  Lei  nº  3,  que  acres cen ta  o  art. 
456  à  Con so li da ção  das  Leis  do  Tra ba lho,  apro va -
da  pelo  De cre to nº  5.542,  de  1º  de  maio,  para  dis -
por  so bre  as  re la ções  de  em pre go  be ne fi ci a das 
por  in cen ti vos  e  dá  ou tras  pro vi dên ci as.  De  au to ria  
do  Se na dor  Luiz  Pon tes,  que  aqui  se  en con tra, 
cujo  Re la tor  é  o  Se na dor  Edu ar do  Si que i ra  Cam -
pos,  que  aqui  se  en con tra.  Já  foi  dis cu ti da  a  ma té -
ria,  de  for ma  que  co lo ca rei  em  vo ta ção,  caso  não 
haja  dis cór dia  dos  dois  se na do res  ci ta dos.

Vo ta ção  no mi nal  do  pro je to,  por  ser  ter mi na ti -
vo. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se  à  vo ta ção  no mi nal.)
O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma) – Se na -

dor  Ma gui to  Vi le la,  que ro  agra de cer  por  aten der 
ao  nos so  ape lo  pela  sua  pre sen ça.

(Pro ce de-se  à  vo ta ção  no mi nal.)
O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma)  –  Como  

vota  o  Se na dor  Tião  Vi a na?
O  SR.  TIÃO  VIANA – Con tra  o  pa re cer  do 

Re la tor,  pelo  pro je to  ori gi nal.
(Pro ce de-se  à  vo ta ção  no mi nal.)
O  SR.  ADEMIR  ANDRADE – V.  Exª  es que ceu  

o  PSB,  Sr.  Pre si den te.
O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma) – Está 

aqui,  des cul pe  Sr.  Se na dor,  é  que  ele  me  cha mou 
a  aten ção  para  enu me rar  os  su plen tes  e  fi cou...

Se na dor  Ade mir  Andra de,  como  vota?
O  SR.  ADEMIR  ANDRADE – Voto  con tra  o 

pa re cer  do  Re la tor,  a  fa vor  do  pro je to  ori gi nal.
O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma) – Se na -

dor  Ge ral do  Cân di do.
O  SR.  GERALDO  CÂNDIDO – Tam bém,  Sr. 

Pre si den te,  voto  con tra  o  voto  do  Re la tor,  pelo 
pro je to  ori gi nal.

O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma) – Se na -
do ra  He lo i sa  He le na.

(Pro ce de-se  à  vo ta ção  no mi nal.)
O  SR.  PRESIDENTE  (Ro meu  Tuma)  –  Nove 

vo tos  ”Sim“  e  cin co  vo tos  ”Não“.
Apro va do  o  pro je to.

Va mos  à  vo ta ção  do  Item  IV,  Pro je to  de  Lei 
do  Se na do  nº  225,  de ci são  ter mi na ti va.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 45, de 2001, lido an te ri or men te, terá tra mi -
ta ção com pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co
dias, nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção,
com bi na do com o art. 375 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, onde so men te po de rá re ce ber emen -
das pelo pra zo úni co de cin co dias úte is, de acor do
com os arts. 122, II, “b”, com bi na do com o art. 375, I,
do Re gi men to Inter no, fin do o qual, sen do apre sen ta -
das emen das, as mes mas de ve rão ser en ca mi nha -
das à Se cre ta ria-Geral da Mesa a fim de se rem pu bli -
ca das no Diá rio do Se na do Fe de ral e em avul sos
para se rem dis tri bu í dos aos Se nho res Se na do res, na
for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 137 a 144, de 2001, li dos an te ri -
or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II, b, 
do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen das,
pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de 
Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

Of. nº CE/7/2001

Bra sí lia, 15 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 264 de 1999, de au to ria de Sua Exce lên cia a
Se nho ra Se na do ra Emi lia Fer nan des que, ‘Acres cen -
ta dis po si ti vos à Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996, que ”Esta be le ce as Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção Na ci o nal’.“

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 11/01 – PRES./CAS

Bra sí lia, 20 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 18 de abril de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 655, de 1999, que ”Acres cen ta o art. 
456-A à Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.542, de 1º de maio de
1943, para dis por so bre as re la ções de em pre go be -
ne fi ci a das por in cen ti vos e dá ou tras pro vi dên ci as“,
de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, com a Emen da nº
1-CAS. Os Se na do res Ge ral do Cân di do, Tião Vi a na,
Ade mir Andra de, Se bas tião Ro cha e a Se na do ra Ma -
ri na Sil va vo ta ram con tra a Emen da.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re -
fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur sos,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 264 e 655, de 1999,
cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se jam
apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 15 de maio
de 2001 e pu bli cou no dia 16 do mes mo mês e ano, a
Me di da Pro vi só ria nº 2.147, que ”Cria e ins ta la a Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, do Con -
se lho de Go ver no, es ta be le ce di re tri zes para pro gra -
mas de en fren ta men to da cri se de ener gia elé tri ca e
dá ou tras pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Iris Re zen de
José Alen car Amir Lan do

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga Ro meu Tuma

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PTB

Arlin do Por to

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Ju tahy Ju ni or Xico Gra zi a no
Ro ber to Jef fer son João Alme i da

Blo co (PFL/PST)

José Car los Ale lu ia Ivâ nio Gu er ra
Mo re i ra Fer re i ra Pe dro Bit ten court

PMDB

João Co la ço Aní bal Go mes

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

*PTN

José de Abreu

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  21-5-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta

Dia 22-5-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  21-5-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 30-5-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 14-6-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será
fe i ta a de vi da Co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
nº 6, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no sen -
ti do de que con ti nue a tra mi ta ção do Pro je to de Re so -
lu ção nº 54, de 2000, do Se na dor Álva ro Dias e ou tros 
Se nho res Se na do res, que es ta be le ce alí quo tas do
Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ção de Ser vi ços de Trans -
por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca -
ção, nas ope ra ções que es pe ci fi ca.

A ma té ria fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “e”, do Re gi men to Inter -
no, do Se na do Fe de ral.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

Re cur so nº 6, de 2001

Re que i ro nos ter mos do Arti go 254, do re gi men -
to in ter no, in ter po si ção de re cur so so bre a tra mi ta ção
do PRS nº 54, de 2000, que es ta be le ce alí quo ta so -
bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as
e so bre pres ta ção de ser vi ços de trans por te in te res -
ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, nas ope ra -
ções que es pe ci fi ca, no sen ti do de que a ma té ria con -
ti nue sua tra mi ta ção.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2001. – He lo í -
sa He le na – Pa u lo Har tung – Ge ral do Melo – Nilo
Cam pos – Wel ling ton Ro ber to – Na bor Ju ni or –
José Fo ga ça – Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Ofí cio nº
235, de 2001, do Ban co Cen tral do Bra sil, en ca mi nha -
do em com ple men to ao Pa re cer DEDIP-2000/17, da -
que la Au tar quia, re fe ren te à Re so lu ção nº 33, de
2000, do Se na do Fe de ral, in for man do os va lo res
men sa is, em re a is, da Re ce i ta Lí qui da Real do Esta -
do da Pa ra í ba, re la ti vo aos me ses de mar ço a de zem -
bro de 1999, e ja ne i ro e fe ve re i ro de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 13, DE 2001

Alte ra o art. 225 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral para de ter mi nar a ins ti tu i ção de se -
gu ro de res pon sa bi li da de ci vil, nas ati vi -
da des le si vas ao meio am bi en te.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
Tex to Cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te § 7º:

Art. 225..................................................
..............................................................
§ 7º A lei dis po rá so bre a obri ga to ri e -

da de de se gu ro de res pon sa bi li da de ci vil,
nas hi pó te ses de ati vi da des le si vas ao meio
am bi en te.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A res pon sa bi li da de ci vil, ins ti tu to de nos so di re i -
to po si ti vo, é a obri ga ção de re pa rar dano pa tri mo ni al, 
de na tu re za não pe nal, me di an te in de ni za ção. O se -
gu ro de res pon sa bi li da de ci vil é uti li za do, re gu lar men -
te, nas hi pó te ses em que uma de ter mi na da ati vi da de,
por sua na tu re za, apre sen ta um ma i or ris co de dano.

É o caso, por exem plo, da ati vi da de do mé di co
que, em mu i tas cir cuns tân ci as, de vi do à de li ca de za
da si tu a ção com que se de fron ta, pode ofe re cer ris co
de dano à sa ú de do pa ci en te. A re a li za ção de um se -
gu ro de res pon sa bi li da de ci vil, por par te do pro fis si o -
nal, visa a pro te gê-lo de even tu a is ações de re pa ra -
ções de dano.

O mes mo se pode afir mar dos cor ri que i ros se -
gu ros de au to mó ve is: dado o ris co de aci den tes, ou
mes mo a even tu a li da de de rou bo ou fur to, o pro pri e -
tá rio do ve í cu lo ce le bra um con tra to de se gu ro com
em pre sa es pe ci a li za da para pro te ger-se de qual quer
dano.

Pa re ce-nos evi den te, em di ver sas cir cuns tân ci -
as, o ris co de de ter mi na das ati vi da des eco nô mi cas
ao meio am bi en te. Nes ses ca sos, a obri ga ção de re -
pa rar o dano ter mi na por não ser cum pri da, ou por de -
mo rar lar go tem po para tan to, em face da de mo ra dos
pro ce di men tos ju di ci a is.

Des se modo, afi gu ra-se ra zoá vel que uma nor -
ma le gal dis po nha so bre aque las ati vi da des po ten ci -
al men te le si vas ao meio am bi en te e que, as sim, exi gi -
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ri am a re a li za ção de um con tra to de se gu ro de res -
pon sa bi li da de ci vil es pe cí fi co, como con di ção para
que o Esta do au to ri ze o ci da dão ou a em pre sa a pra ti -
car essa ati vi da de.

Re a li za do o se gu ro, es ses ci da dãos e es sas
em pre sas te ri am pron ta con di ção de, na hi pó te se de
dano, ar car com suas res pon sa bi li da des, em be ne fí -
cio da pro te ção e de fe sa do meio am bi en te e, es pe ci -
al men te, da re pa ra ção do dano ca u sa do.

Por tais ra zões, so li ci ta mos aos no bres pa res o
apo io à apro va ção des ta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2001. – Se na -
do ra  Ma ria do Car mo Alves – Bel lo Par ga – Edi son 
Lo bão – Ge ral do Althoff – Pa u lo Sou to – Wal deck
Orne las – Ju vên cio da Fon se ca – José Edu ar do
Du tra – He lo í sa He le na – Jo nas Pi nhe i ro – Le o mar
Qu in ta ni lha – Fre i tas Neto – Mo za ril do Ca val can te
– Se bas tião Ro cha – Val mir Ama ral – Hugo Na po -
leão – Mo re i ra Men des – Ma ri na Sil va – Lú cio
Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Tião Vi a na – Antô nio
Car los Va la da res – Ro ber to Sa tur ni no – Mar lu ce
Pin to – Wel ling ton Ro ber to – Ma u ro Mi ran da – La -
u ro Cam pos – Arlin do Por to – Ney Su as su na –
Wel ling ton Ro ber to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL

....................................................................................

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon -
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re i to,
in cum be ao Po der Pú bli co:

I – pre ser var e res ta u rar os pro ces sos eco ló gi -
cos es sen ci a is e pro ver o ma ne jo eco ló gi co das es pé -
ci es – ecos sis te mas;

II – pre ser var a di ver si da de e a in te gri da de do
pa tri mô nio ge né ti co do País e fis ca li zar as en ti da des
de di ca das à pes qui sa e ma ni pu la ção de ma te ri al ge -
né ti co;

III – de fi nir, em to das as uni da des da Fe de ra ção, 
es pa ços ter ri to ri a is e seus com po nen tes a se rem es -
pe ci al men te pro te gi dos, sen do a al te ra ção e a su -
pres são per mi ti das so men te atra vés de lei, ve da da

qual quer uti li za ção que com pro me ta a in te gri da de
dos atri bu tos que jus ti fi quem sua pro te ção;

IV – exi gir, na for ma da lei, para ins ta la ção de
obra ou ati vi da de po ten ci al men te ca u sa do ra de sig ni -
fi ca ti va de gra da ção do meio am bi en te, es tu do pré vio
de im pac to am bi en tal, a que se dará pu bli ci da de;

V – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a li za ção e o
em pre go de téc ni cas, mé to dos e subs tân ci as que
com por tem ris co para a vida, a qua li da de de vida e o
meio am bi en te;

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos
os ní ve is de en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a 
pre ser va ção do meio am bi en te;

VII – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das, na for -
ma da lei, as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun -
ção eco ló gi ca, pro vo quem a ex tin ção de es pé ci es ou
sub me tam os ani ma is a cru el da de.

§ 2º Aque le que ex plo rar re cur sos mi ne ra is fica
obri ga do a re cu pe rar o meio am bi en te de gra da do, de
acor do com so lu ção téc ni ca exi gi da pelo ór gão pú bli -
co com pe ten te, na for ma da lei.

§ 3º As con du tas e ati vi da des con si de ra das le si -
vas ao meio am bi en te su je i ta rão os in fra to res, pes so -
as fí si cas ou ju rí di cas, a san ções pe na is e ad mi nis tra -
ti vas, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa rar os
da nos ca u sa dos.

§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca bra si le i ra, a mata
Atlân ti ca, a ser ra do Mar, o pan ta nal Ma to-Grossense
e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e sua uti li -
za ção far-se-á, na for ma da lei, den tro de con di ções
que as se gu rem a pre ser va ção do meio am bi en te, in -
clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na tu ra is.

§ 5º São in dis po ní ve is as ter ras de vo lu tas ou ar -
re ca da das pe los es ta dos, por ações dis cri mi na tó ri as,
ne ces sá ri as à pro te ção dos ecos sis te mas na tu ra is.

§ 6º As usi nas que ope rem com re a tor nu cle ar
de ve rão ter sua lo ca li za ção de fi ni da em lei fe de ral,
sem o que não po de rão ser ins ta la das.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
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1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2001

Dis põe so bre o re gis tro de No mes
de Do mí nio na Inter net bra si le i ra, que
con te nham sexo ou vi o lên cia, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O re gis tro, jun to ao Co mi tê Ges tor Inter -

net Bra sil, de No mes de Do mí nio de re que ren tes que
pre ten dam ve i cu lar con te ú dos re la ci o na dos a sexo
ou vi o lên cia dar-se-á em con for mi da de com a pre sen -
te lei.

Art. 2º Os re que ren tes que pre ten dam se di ar
sub-domínios, di vi sões, si tes ou pá gi nas com con te -
ú dos re la ci o na dos a sexo ou vi o lên cia acres cen ta rão
aos No mes de Do mí nio pre ten di dos a ex ten são
”sexo", ou ”viol“, ou “sex vi ol”, no caso de ve i cu la ção
de con te ú dos das duas na tu re zas.

Art. 3º Con si de rar-se-á fal si da de ide o ló gi ca do
re que ren te a dis po ni bi li za ção na rede de con te ú dos
de sexo ou vi o lên cia sem o cum pri men to do dis pos to
no ar ti go an te ri or.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A rede ele trô ni ca Inter net, que in ter li ga mi lhões
de com pu ta do res em todo o mun do, tem a vir tu de de
co lo car ao al can ce do ci da dão co mum uma quan ti da -
de fan tás ti ca de in for ma ções de to das as na tu re zas.
Essas in for ma ções re tra tam nos sa ci vi li za ção com
im pres si o nan te fi de li da de, uma vez que se pode en -
ten der nos sa ge ra ção a par tir de uma aná li se de con -
te ú do do ma te ri al ve i cu la do pela Inter net. 

Infe liz men te, essa aná li se de con te ú do tam bém
dirá de nos sas de fi ciên ci as, pe ca dos e ta ras. Assim é
que gras sa nes sa rede anár qui ca a an ti vi da, a anti-cul -
tu ra. Ali vi ce jam, lado a lado com o que há de mais ele -
va do nas ciên ci as e nas ar tes, as pi o res prá ti cas, os
mais ab je tos gos tos e op ções exis ten ci a is, dis po ni bi li -
za dos na for ma de pro pos tas, pro pa gan da ou de sim -
ples ma te ri al de con su mo para ape ti tes de ge ne ra dos.

O pre sen te pro je to de lei não tem o ob je ti vo de
cer ce ar a li ber da de re i nan te nes se es pa ço vir tu al,
mas sim ples men te pro ver o Po der Pú bli co de me ca -
nis mos de iden ti fi ca ção de con te ú dos con si de ra dos
res tri tos à fa i xa adul ta da po pu la ção, com vis tas a fa -

ci li tar a cri a ção de fil tros, por par te de pais e mes tres,
bem como com vis tas à iden ti fi ca ção e res pon sa bi li -
za ção de even tu a is de li tos.

A sim pli ci da de da pre sen te pro pos ta não deve
aqui la tar sua im por tân cia. Na ver da de, peço apo io
dos meus no bres pa res para uma me di da de gran de
al can ce.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, re que i ro a ins cri ção para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel, quan do for opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di da opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá por per mu ta
com o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te,  – s e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri -
bu na re gis trar e fa zer co men tá ri os acer ca de ma té ri as 
pu bli ca das nes te fi nal de se ma na na im pren sa bra si -
le i ra.

Pu de mos acom pa nhar di ver sas ques tões na
im pren sa. A pri me i ra de las diz res pe i to à ques tão es -
pe cí fi ca do ra ci o na men to de ener gia, das me di das
pro pos tas pelo Go ver no, que bus cam fun da men tal -
men te a par ti ci pa ção da so ci e da de num es for ço de
guer ra para ven cer um de sa fio que pode cri ar pro ble -
mas para toda a Na ção e que fo ram far ta men te dis cu -
ti das pelo Go ver no, por se to res eco nô mi cos e por
toda a so ci e da de.

Gos ta ria de re gis trar que, na sex ta-feira pas sa -
da, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que re u niu a Câ ma ra 
de Po lí ti ca Ener gé ti ca exa ta men te para dis cu tir e pro -
por este de ba te, este es for ço, esta mo vi men ta ção na -
ci o nal vi san do à su pe ra ção des te mo men to de di fi cul -
da des que vive o País.

Ama nhã, ao me io-dia, no va men te es ta rão re u ni -
dos o Pre si den te e seus Mi nis tros com as Li de ran ças
do Con gres so, com Pre si den tes de co mis sões, en fim, 
com os se to res ins ti tu ci o nal men te mais re pre sen ta ti -
vos des ta Casa e da Câ ma ra para dar con ti nu i da de
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ao de ba te e à dis cus são das me di das que es tão em
pa u ta no País. 

A im pren sa bra si le i ra le van tou ou tras duas
ques tões, que con si de ro re le van te co men tar. A pri -
me i ra de las: a re vis ta Veja pu bli ca ma té ria ”acu san do, 
o ex-Presidente do Ban co Cen tral, Fran cis co Lo pes, o 
Sr. Sal va to re Cac ci o la e mais al gu mas pes so as de te -
rem ar ma do um es que ma no Ban co Cen tral para ven -
da de in for ma ções pri vi le gi a das“. 

Qu e ro aqui di zer, pela Li de ran ça do Go ver no,
que en ten do que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so nada tem a es con der so bre isso. E mais: o Go -
ver no não tem ne nhum com pro me ti men to com esta
ques tão. E, por con ta dis to, no in tu i to de es cla re cer
es tes pon tos e de mos trar que o Go ver no nada tem a
es con der so bre isto, es tou, hoje, apre sen tan do um re -
que ri men to con vi dan do o Mi nis tro Pe dro Ma lan e a
Srª Te re za Gros si a vi rem à Co mis são de Assun tos
Ecoô mi cos do Se na do Fe de ral para de ba te rem este
tema e pres ta rem as ex pli ca ções ne ces sá ri as aos
Srs. Se na do res.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª. um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro cum pri men tar V. Exª. por es tar to man do ini ci a ti va
se me lhan te a que eu ha via anun ci a do. Te nho um re -
que ri men to pron to, aqui, por es cri to, para apre sen tar.
Se V. Exª ain da não for ma li zou o re que ri men to, con vi -
do-o a as si nar o que es tou apre sen tan do com idên ti -
ca fi na li da de, por que con si de ro da ma i or re le vân cia
que tan to o Mi nis tro Pe dro Ma lan quan to a Sr.ª Te re za 
Gros si pos sam com pa re cer ao Se na do Fe de ral.
Estou ins cri to para fa lar em se gui da a V. Exª, mas te -
nho a con vic ção de que será im por tan te e opor tu na a
pre sen ça de am bos no Se na do Fe de ral. Por tudo
aqui lo que co nhe ço da vida do Mi nis tro Pe dro Ma lan,
acre di to que terá o in te res se ma i or em aqui com pa re -
cer para es cla re cer es ses epi só di os. Vou-me alon gar
um pou co mais quan do da mi nha fala, mas gos ta ria
de fa zer este re gis tro nes te mo men to em que V. Exª,
Se na dor Ro me ro Jucá, anun cia esta ini ci a ti va. Pos so
até trans mi tir-lhe que con si de rei fa zer o re que ri men to
de con vo ca ção. Di a lo guei, há pou co, com o Pre si den -
te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, Se na dor
Ney Su as su na, no sen ti do de que haja re u nião con -
jun ta das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de
Fis ca li za ção e Con tro le, a fim de que não seja ne ces -
sá rio ha ver duas re u niões, uma vez que o as sun to se
re fe re às duas Co mis sões. Mas pon de rei a S. Exª que

tal vez fos se mais ade qua do, pri me i ro, o con vi te. Ape -
nas no caso de o Mi nis tro e a Sr.ª Te re za se re cu sa -
rem a com pa re cer a esta Casa, ha ve ria con vo ca ção.
To da via, o fato de V. Exª, como Lí der do Go ver no, es -
tar aqui apre sen tan do um re que ri men to de con vi te,
eu pre ten do fa zer um re que ri men to de con vo ca ção,
isso já sig ni fi ca, ava lio, que am bas as au to ri da des te -
ri am a in ten ção de ace i tá-lo. Nes se sen ti do, con si de -
ro a ini ci a ti va po si ti va, para que te nha mos aqui o es -
cla re ci men to ca bal.

O SR. ROMERO JUCÁ(Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço-lhe o apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy.
Res sal to que já for ma li zei o con vi te, as si na do pelo Lí -
der do Go ver no nes ta Casa. O Go ver no en ten de que
é fun da men tal que não pa i re ne nhu ma dú vi da so bre o 
Ban co Cen tral e so bre a pos tu ra do Mi nis tro Pe dro
Ma lan a esse res pe i to. O Mi nis tro e a Sr.ª Te re za
Gros si já con fir ma ram que vi rão, em data com bi na da,
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e, por su ges -
tão, à de Fis ca li za ção e Con tro le. Não há ne nhum óbi -
ce em pres ta rem os es cla re ci men tos ne ces sá ri os, até 
por que – re i te ro a V. Exª – o Go ver no nada tem a es -
con der, não tem ne nhum tipo de ques ti o na men to so -
bre es sas ques tões, nem de en vol vi men to com elas. 

Vale a pena re gis trar, in clu si ve, que hoje, na im -
pren sa, o Sr. Sal va to re Cac ci o la, que está fo ra gi do na
Itá lia, já des men te a re vis ta Veja. Mas não que re mos
de pen der nem da pa la vra do Sr. Sal va to re Cac ci o la,
nem do Sr. Fran cis co Lo pes, nem de ne nhum ou tro
en vol vi do nes sa ques tão. O Go ver no tem o seu po si -
ci o na men to e faz ques tão de de i xar cla ro esse caso.
Por tan to, já for ma li zei o re que ri men to. Se V. Exª qui -
ser as si ná-lo em con jun to co mi go, não ha ve rá ne -
nhum pro ble ma. Mas a Li de ran ça do Go ver no já to -
mou esse cu i da do, por que o Go ver no quer de i xar
bas tan te cla ra essa ques tão. 

Aliás, como tam bém fi cou cla ra, no úl ti mo fi nal
de se ma na, mais uma fa lá cia, mais uma ma té ria,
mais uma ten ta ti va de es cân da lo que se ten tou fa zer
so bre o Go ver no com o fa mi ge ra do Dos siê Cay man,
que, nes te fi nal de se ma na, foi pos to por ter ra em ra -
zão dos de po i men tos to ma dos pe los en vol vi dos, nos
Esta dos Uni dos, jun to à Po lí cia nor te-americana. 

A im pren sa re tra tou far ta men te a ar ma ção, o em -
bus te, a en ga na ção, a ten ta ti va frus tra da de en vol vi -
men to fe i ta du ran te o pe río do da ele i ção para Pre si den -
te da Re pú bli ca, em 1998, quan do se ten tou for jar um
dos siê en vol ven do o Pre si den te da Re pú bli ca, o ex-Go -
ver na dor Má rio Co vas, o Mi nis tro José Ser ra e o ex-Mi -
nis tro Sér gio Mot ta. Nes te fi nal de se ma na, a im pren sa
se pul tou, de uma vez por to das, essa ten ta ti va de ar ma -
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ção que se fez com o Dos siê Cay man que, aliás, é item
a res pe i to do qual se ten ta fa zer CPI no Con gres so Na -
ci o nal. A im pren sa pu bli cou o re la tó rio e os de po i men -
tos que co lo cam um pon to fi nal a essa ten ta ti va de exis -
tên cia de Dos siê Cay man. Eu lem bra ria as ma té ri as de
O Glo bo in ti tu la das A cons tru ção de uma far sa – Luiz 
Cláu dio acu sa Bar ros e José Ma ria e, ain da, Envol vi -
do se des cul pa em car ta a FH. 

Assim, nós, do Go ver no, es ta mos vi gi lan tes e
es ta re mos pres tan do as in for ma ções ne ces sá ri as ao
País, re pu di an do, quan do ne ces sá rio, as acu sa ções
que não são ver da de i ras e tra zen do a ver da de dos fa -
tos para que o País pos sa ter tran qüi li da de no seu
pro je to de de sen vol vi men to, de cres ci men to e de ca -
mi nha da para o fu tu ro.

Sr. Pre si den te, fica o meu re gis tro de que o Dos siê
Cay man é uma far sa que foi com pro va da e que não se
fale, a par tir de hoje, na im pren sa, nes ta Casa, no Con -
gres so, de ten ta ti va de in ves ti ga ção de Dos siê Cay man,
que não exis te. Fi cou tam bém com pro va do, pelo meu re -
que ri men to, que o Go ver no nada tem a es con der quan to
a essa ques tão do Ban co Cen tral, in de pen den te men te
da po si ção do Sr. Sal va to re Cac ci ol la, do Sr. Fran cis co
Lo pes, do Sr. Luiz Bra gan ça ou de qual quer ou tro. O Go -
ver no faz ques tão de pres tar os es cla re ci men tos ne ces -
sá ri os e dar a con di ção de vi si bi li da de e de ver da de que
essa ma té ria me re ce. O meu re que ri men to de ve rá ser
vo ta do ama nhã na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
con vi dan do es sas au to ri da des para as au diên ci as da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Peço, ao en cer rar a mi nha fala, a trans cri ção
das ma té ri as do jor nal O Glo bo: A cons tru ção de
uma far sa so bre o Dos siê Cay man e Envol vi do se
des cul pa em car ta a FH.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

MÍDIA IMPRESSA

Jor nal O GLOBO
Em 20 maio de 2001

A cons tru ção de uma far sa

Empre sá rio que in ter me di ou ven da do dos siê
Cay man de ta lha li ga ção de Col lor e

Ma luf com fra u de

Um de po i men to de qua se cem pá gi nas, guar da das na
Cor te de Jus ti ça de Mi a mi com có pi as de che ques e re ci bos, des -

cre ve de ta lhes da mon ta gem e da ven da do cha ma do dos siê
Cay man a po lí ti cos bra si le i ros. Nele, se gun do re por ta gem que a
re vis ta Épo ca pu bli ca hoje, o em pre sá rio Luiz Cláu dio Fer raz,
pro cu ra dor do ex-presidente Fer raz, pro cu ra dor do ex-presidente
Fer nan do Col lor em Mi a mi, re la ta a par ti ci pa ção de Col lor e de
seu ir mão Le o pol do, do ex-governador Pa u lo Ma luf, do
ex-senador Gil ber to Mi ran da e do in ves ti dor Naji Na has no es -
que ma for ja do e con ta quan to cada um pa gou ou lu crou com a
ex plo ra ção do fal so dos siê.

O ob je ti vo do gru po era ten tar en vol ver, na cam pa nha ele i -
to ral de 1998, o pre si den te Fer nan do Hen ri que, o mi nis tro José
Ser ra, o mi nis tro Sér gio Mot ta e o go ver na dor Má rio Co vas (os
dois úl ti mos já fa le ci dos) numa su pos ta re mes sa ile gal de dó la res 
para as ilhas Cay man.

No de po i men to a um ad vo ga do ame ri ca no tes te mu nha do
por ou tros três em pre sá ri os bra si le i ros que vi vem nos EUA, Luíz
Cláu dio Fer raz diz que, a pe di do de Fer nan do Col lor, foi o in ter me -
diá rio da ven da do dos siê Cay man para o ir mão des te Le o pol do,
que pa gou, se gun do ele, US$4,2 mi lhões, Luíz Cláu dio Fer raz foi
apon ta do pelo em pre sá rio bra si le i ro ra di ca do nos Esta dos Uni dos
Oscar de Bar ros, em en tre vis ta ao Glo bo em mar ço pas sa do,
como o ho mem que co man dou a fal si fi ca ção do dos siê Cay man,
Bar ros tam bém con tou que, após a di vul ga ção de par te do dos siê
for ja do pela Fo lha de S.Pa u lo, o gru po en vol vi do na far sa lu crou
US$200 mi lhões com a ins ta bi li da de pro vo ca da no mer ca do fi -
nan ce i ro. O va lor é con fir ma do pelo pro cu ra dor de Col lor.

Luiz Cláu dio acu sa Bar ros e José Ma ria

• Na ver são re gis tra da em Mi a mi, Luíz Cláu dio Fer raz afir -
ma que a fal si fi ca ção foi fe i ta por Oscar de Bar ros e José Ma ria
Fer raz, só ci os da Over land, em pre sa es pe ci a li za da em abrir fir -
mas em pa ra í sos fis ca is. Te i xe i ra Fer raz está pre so na Fló ri da,
acu sa do de la va gem de di nhe i ro do nar co trá fi co co lom bi a no. Bar -
ros res pon de pelo mes mo cri me, mas está em pri são do mi ci li ar,
de po is de pa gar uma fi an ça de US$100 mil.

Luiz Cláu dio Fer raz afir ma que Le o pol do Col lor pa gou a
Oscar de Bar ros por uma có pia dos do cu men tos fal sos. Ven deu-a 
de po is por US$10 mi lhões a Ma luf, en tão can di da to ao go ver no
de São Pa u lo e ad ver sá rio de Co vas. Com a pa pe la da fal si fi ca da, 
Ma luf pre ten dia atin gir o con cor ren te. Ten tou con ven cer o pe tis ta
Luíz Iná cio Lula da Sil va, e de po is a en tão can di da ta do PT a go -
ver na do ra, Mar ta Su plicy, a as su mir a de nún cia, mas não con se -
guiu. Ma luf ne gou esse fato: “Nun ca vi e nun ca pa guei por esse
dos siê”.

Para re pas sar o do cu men to for ja do a Ma luf, Le o pol do usou 
como in ter me diá rio, se gun do Luíz Cláu dio Fer raz, o en tão se na -
dor Gil ber to Mi ran da. De acor do com a ver são re gis tra da na Cor -
te de Mi a mi, Mi ran da fi cou com US$2 mi lhões dos US$10 mi -
lhões.

Não sa tis fe i to, o ex-senador te ria mon ta do com Naji Na has 
um pla no para es pe cu lar no mer ca do fi nan ce i ro, apro ve i tan do a
ins ta bi lid de que a di vul ga ção do dos siê fal si fi ca do ti nha pro vo ca -
do no Bra sil, e com isso con se guiu lu crar US$200 mi lhões.

Do es que ma par ti ci pa ram ain da ou tros em pre sá ri os bra si -
le i ros ra di ca dos em Mi a mi e li ga dos a Luíz Cláu dio Fer raz: Ho nor
Ro dri gues da Sil va, Ney San tos e João Ro ber to Ba rus co. Na en -
tre vis ta ao Glo bo, Oscar de Bar ros se re fe riu ao gru po como “a
tur mi nha de Mi a mi”.

Foi ao trio que Luíz Cláu dio Fer raz re cor reu quan do Fer -
nan do Col lor lhe pe diu, em agos to de 1998, que aju das se Le o pol -
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do a con se guir a pa pe la da for ja da. Eles pas sa ram qua se 30 ho -
ras, na se ma na pas sa da, re la tan do ao re pór ter Le an dro For tes,
da Épo ca, o teor do de po i men to de Luíz Cláu dio Fer raz e o pa pel 
que cou be a cada um na ne go ci a ta.

Os três e Luíz Cláu dio in ter me di a ram o ne gó cio en tre Bar -
ros e Le o pol do Col lor, re ce ben do US$1,2 mi lhão de co mis são.
Oscar de Bar ros, se gun do o de po i men to dos em pre sá ri os, fi cou
com US$3 mi lhões.

MÍDIA IMPRENSA

O Glo bo, 20 de maio de 2001

Envol vi do se des cul pa em car ta a FH

• O em pre sá rio Ho nor Ro dri gues da Sil va, que par ti ci pou
do es que ma do dos siê Cay man com Ney San tos e João Ro ber to
Ba rus co, es cre veu uma car ta ao pre si den te Fer nan do Hen ri que
pu bli ca da pela Épo ca. Nela Ho nor afir ma: “O dos siê Cay man foi
um gol pe po lí ti co-econômico ar ti cu la do por co nhe ci dos em pre sá -
ri os, in ves ti do res e po lí ti cos in te res sa dos na de ses ta bi li za ção do
mer ca do na ci o nal”.

“Atra vés de uma es drú xu la ver são de su pos ta con ta de
mem bros do go ver no em pa ra í sos fis ca is, vá ri os gru pos de po lí ti -
cos opo si ci o nis tas trans fe ri ram, e in ves ti ram di nhe i ro de suas
con tas ban cá ri as, es tas sim re al men te exis ten tes em pa ra í sos fis -
ca is”.

“Espe ra mos que toda a ver da de des sa tra ma, ve nha a ser
um dia es cla re ci da, e que se tor ne co nhe ci do meu tris te pri vi lé gio 
de ter tes te mu nha do a suja tra móia que de i xou re fém a me mó ria
e a hon ra de in di ví du os de bem. Que sir va a es tó ria, como exem -
plo para se cor ri gir a His tó ria. Que o dos siê Cay man tra ga a men -
sa gem de que é ne ces sá rio que nos sos po lí ti cos fo quem seus
tra ba lhos nos an se i os da na ção, sem mais adi ar o seu des ti no,
aban do nan do os fu tri quis mos con ve ni en tes a pou cos.”

Na ten ta ti va de con se guir que o go ver no ga ran ta suas se -
gu ran ça – “Vivo pre o cu pa do. Temo pela mi nha vida e pela da mi -
nha fa mí lia” – além do mea cul pa, o en vol vi men to no caso faz
elo gi os a Fer nan do Hen ri que.

“Cum pre no tar se nhor pre si den te, que ja ma is fui seu ele i -
tor. Não po de mos de i xar de re co nhe cer, to da via o cres ci men to, a
es ta bi li da de e a fa vo rá vel mu dan ça de ima gem de nos so país no
ce ná rio in ter na ci o nal. La men ta vel men te ja ma is vi mos o enal te ci -
men to de seus acer tos, ou o re co nhe ci men to de sua dis po si ção e 
ca pa ci da de na cons tru ção de um Bra sil me lhor”.

“Os po lí ti cos de nos so país cos tu mam se apro ve i tar de
uma li mi ta ção da es sên cia com por ta men tal de to dos nós bra si le i -
ros: o da crí ti ca des tru ti va.

Re ple to de qua li da des, é en tre tan to ca rac te rís ti cas do
povo do Bra sil uma ten dên cia na tu ral a ver as co i sas pelo as pec -
to ne ga ti vo. Exem pli fi can do se um as ses sor de Vos sa Exce lên cia
for fo to gra fa do com uma nota de cem dó la res na mão cria-se e
fo men ta-se ime di a ta men te mo ti vo para abor dar as sun tos de cor -
rup ção".

De po is de já ter com pra do o dos siê Cay man para Ma luf, o
en tão se na dor Gil ber to Mi ran da re u niu-se com os três em pre sá ri -
os e Luiz Cláu dio no Gro ve Isles Ho tel, em Mi a mi. Ele que ria,
des ta vez, se gun do Luiz Cláu dio, com prar os ori gi na is do dos siê.

Mi ran da di zia es tar re pre sen tan do o en tão pre si den te do
Se na do, Antô nio Car los Ma ga lhães, mas os ou vin tes não acre di -
tam. Vol tou para o Bra sil sem con se guir con ven cer Oscar de Bar -
ros a lhe en tre gar os su pos tos ori gi na is.

ACM foi um dos pri me i ros a se rem pro cu ra dos pe los fal si fi -
ca do res que que ri am ven der o dos siê. Ou tros po lí ti cos tam bém
fo ram abor da dos: o ex-ministro Antô nio Ca bre ra e o en tão can di -
da to do PDT ao go ver no de São Pa u lo, Fran cis co Ros si.

Se gun do o FBI, Ca bre ra tam bém pa gou pe los pa péis. Os
três fo ram pro cu ra dos pelo pas tor Caio de Fá bio, que, se gun do
Luiz Cláu dio, sou be por Oscar de Bar ros do dos siê for ja do e tam -
bém ten tou lu crar com ele. Ten tou ven dê-lo a ACM, Ca bre ra, Ros -
si, Ciro Go mes e Le o nel Bri zo la, pe din do si nal de U$$ 500 mil
pela có pia.

Foi Caio Fá bio que te ria fe i to o pri me i ro con ta to com Le o -
pol do Col lor. Mas o pas tor nada te ria ga nha do pela ope ra ção,
pois Le o pol do pa gou di re ta men te à “tur mi nha de Mi a mi”.

O ir mão de Col lor, se gun do Luiz Cláu dio, an tes de ven der
os pa péis fal sos para Ma luf en vi ou fax com tre chos do dos siê
para o Pa lá cio do Pla nal to e para Ser ra, ten tan do ne go ci ar a pa -
pe la da. Fer nan do Hen ri que de ter mi nou que o che fe da Se cre ta ria 
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal, ge ne ral Alber to Car do so, in ves ti gas se 
o caso. Téc ni cos do go ver no des co bri ram que a as si na tu ra de
Sér gio Mot ta im pres sa nos do cu men tos era uma imi ta ção gros se -
i ra da ori gi nal.

Ney San tos, Ho nor da Sil va e Ba rus co, li ga dos a Luiz
Cláu dio Fer raz, se di zem ame a ça dos de mor te pelo ex-senador
Gil ber to Mi ran da e nun ca mais vol ta ram ao Bra sil. Eles afir mam
que es tão dis pos tos a en tre gar tudo o que têm e pe dir pro te ção
ao go ver no fe de ral.

Enten da o Caso

O dos siê Cay man foi pre ce di do por um ru mor in sis ten te
em Bra sí lia, às vés pe ras das ele i ções de 1998, de que o pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, can di da to à re e le i ção, se ria
só cio de uma em pre sa  de ga ve ta num pa ra í so fis cal do Ca ri be,
as Ilhas Cay man. A fir ma, cha ma da CH, J & T, te ria uma con ta
ban cá ria nas Ilhas Cay man com sal do de U$$ 368 mi lhões. Os
mi nis tros José Ser ra e Sér gio Mot ta (este já fa le ci do) além do
go ver na dor Má rio Co vas(tam bém já fa le ci do), se ri am os de ma is
só ci os, se gun do os bo a tos.

De po is das ele i ções, a Po lí cia Fe de ral co me çou a in ves ti -
gar o caso. O pro cu ra dor da Re pú bli ca Luiz Au gus to San tos Lima
pro ces sou o ex-prefeito Pa u lo Ma luf, o pas tor Caio Fá bio e La fa i -
e te Cou ti nho, an ti go ali a do do ex-presidente Fer nan do Col lor, por
ca lú nia. Eles ten ta ram ne go ci ar no Bra sil a pa pe la da fal sa. Em
mar ço des te ano, o pre si den te de ter mi nou que o Po lí cia Fe de ral
re to mas se as in ves ti ga ções de po is da pu bli ca ção do de po i men to
de Oscar de Bar ros pelo GLOBO. Sus pe i to de par ti ci pa ção na
fra u de, ele re ve lou de ta lhes da ope ra ção mon ta da por in te gran tes 
de um gru po que cha mou de “tur mi nha de Mi a mi” para ten tar im -
pe dir a re e le i ção de Fer nan do Hen ri que Car do so e lu crar no mer -
ca do fi nan ce i ro com ins ta bi li da de pro vo ca da pela di vul ga ção dos
pa péis fal sos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
O Sr. me per mi te ain da, Se na dor Ro me ro Jucá?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – No bre
Se na dor, V. Exª está ins cri to e logo ser-lhe-á con ce di -
da a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu aguar do V. Exª.
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A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na
quin ta-feira da se ma na pas sa da, des per tou-me a
aten ção um ar ti go de um dos mais con ce i tu a dos jor -
na lis tas bra si le i ros, Luís Nas sif, pu bli ca do na Fo lha
de S.Pa u lo em 17 de maio de 2001, in ti tu la do ”O País
dos Pi nó qui os“, em que co men ta, de for ma ab so lu ta -
men te apro pri ada, o caso da Su de ne, abrin do seu co -
men tá rio com o se guin te tex to: ”Explo de o es cân da lo
da Su dam. Di vul gam-se nú me ros as sus ta do res de fra -
u de, na casa de bi lhões de re a is. Aí co me ça a com pe ti -
ção com o es cân da lo Su de ne.“ E diz o jor na lis ta: ”O
De pu ta do José Pi men tel, da CPI do Fi nor, sol ta a de -
nún cia mais bom bás ti ca ain da: os rom bos da Su de ne
che ga ri am a R$2,2 bi lhões. Ga nha o con cur so ‘quem
rou ba ma is’ e leva o Go ver no a fe char a Su de ne.“

Con clu in do o seu re la to, o jor na lis ta cita que o
De pu ta do foi cha ma do a se ex pli car aos fun ci o ná ri os
da Su de ne, ad mi te ter er ra do nos nú me ros, pede des -
cul pas e per dão, não acal ma a ira dos ser vi do res do
ór gão, pu bli ca men te é va i a do e de sa u to ri za do nos
nú me ros que di vul gou pelo Pro cu ra dor-Geral da Su -
de ne, que afir ma: ”De mos os sub sí di os para os Par la -
men ta res fa ze rem a CPI do Fi nor. Pos so as se gu rar
que o rom bo de R$2,2 bi lhões não é ape nas in ve rí di -
co, mas in ve ros sí mil.“

E diz Luís Nas sif: ”O en con tro não me re ceu des -
ta que em ne nhum ór gão de im pren sa“.

Sr. Pre si den te, eu fa ria ape nas um aden do à ob -
ser va ção su cin ta do emi nen te jor na lis ta. De fato, é
sem pre pre con ce i tu o so o com por ta men to da ma i o ria
da gran de im pren sa do Sul e do Su des te com re la ção
ao Nor des te. Nos sa re gião só me re ce man che te
quan do as no tí ci as são ne ga ti vas. Para ha ver sido mi -
ni ma men te cor re ta a pos tu ra da re fe ri da im pren sa,
esta que apla u diu en tu si as ti ca men te a ex tin ção da
Su de ne por ter sido des co ber ta uma enor me fra u de,
de ve ria ago ra dar o mes mo es pa ço para cor ri gir a no -
tí cia e anun ci ar que os da dos di vul ga dos pelo Go ver -
no eram fal sos.

Do mes mo modo, o Pre si den te da Re pú bli ca, o
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, para de mons -
trar que é um ho mem jus to e que não é ver da de i ra a
no tí cia que di vul gam so bre a má von ta de que cul ti va
pelo Nor des te, de ve ria au to ri zar ime di a ta men te a re ti -

ra da da fu nes ta me di da pro vi só ria, sob a ale ga ção
pla u sí vel de que seus as ses so res lhe en tre ga ram da -
dos ir re a is. Afi nal, er rar é hu ma no; re co nhe cer o erro
é uma gran de za hu ma na. Entre tan to, per sis tir no
erro, sim, se ria uma ati tu de tí pi ca de má-fé e per ver si -
da de con tra os in te res ses de um ter ço da po pu la ção
mais po bre do País.

Sr. Pre si den te, ain da acre di to nos con ce i tos de
hon ra e de dig ni da de. Pre fi ro crer que será a se gun da
hi pó te se a pos tu ra de Sua Exce lên cia, frus tran do as
pers pec ti vas dos pes si mis tas, que, la men ta vel men te, 
cada vez mais, trans for mam-se em ma i o ria nes te
País de tan tos per cal ços e frus tra ções.

Ante ci pan do-me às con clu sões da CPI do Fi nor
(Fun do de Inves ti men tos do Nor des te), no co me ço do 
mês, exa ta men te em 7 de maio, fiz am pla aná li se da
si tu a ção do Nor des te e da atu a ção da Su de ne – e
ouvi inú me ros ou tros Se na do res tam bém o fa ze rem.
Na opor tu ni da de, ma ni fes tei mi nha in dig na ção pelo
lin cha men to da Su de ne por par te dos me i os de co -
mu ni ca ção do Cen tro-Sul e tam bém pelo ato apres -
sa do do Pre si den te da Re pú bli ca em de cre tar o fe -
cha men to da Su de ne e da Su dam por meio de me di -
da pro vi só ria, pos si vel men te mo ti va do pelo es tar da -
lha ço da mí dia e dos pro du to res de es cân da los, de vi -
da men te ori en ta dos pela no tó ria hos ti li da de dos Mi -
nis tros eco nô mi cos com as re giões me nos de sen vol -
vi das do País.

No caso es pe cí fi co da Su de ne, so bre a qual se
di zia ha ver um imen so rom bo de mais de R$2 bi lhões
e cer ca de 500 pro je tos ir re gu la res en vol vi dos em fal -
ca tru as e des vi os de re cur sos, ques ti o nei e des men ti
es ses da dos ab sur dos, le vi a nos e men ti ro sos, que,
em ne nhu ma hi pó te se, de ve ri am ter in flu í do no ju í zo
do Pre si den te quan to aos des ti nos da Su de ne. Con -
tu do, Sua Exce lên cia, sem qual quer ten ta ti va de pro -
ce di men to cri te ri o so, de cre tou a ex tin ção de um ór -
gão que tan tos e ta ma nhos be ne fí ci os pres tou à re -
gião nor des ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is de 
exa us ti vos tra ba lhos, fi nal men te a CPI do Fi nor foi
con clu í da. Se gun do sua con clu são de fi ni ti va, em um
uni ver so de mais de 3.000 pro je tos apro va dos ao lon -
go dos 41 anos de exis tên cia da Su de ne, dos qua is
70% es tão con clu í dos e 9% em pro ces so de im plan -
ta ção, tra zen do ines ti má ve is be ne fí ci os à nos sa re -
gião, fo ram iden ti fi ca dos 51 pro je tos ir re gu la res, cor -
res pon den do a 1,7% de re cur sos per di dos do to tal
das apli ca ções do ór gão, bem di fe ren te, por tan to, do
es pan to so rom bo que vi nha sen do di vul ga do. O pró -
prio Ban co Mun di al e o BID con si de ram per das de até 
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2% dos fi nan ci a men tos con ce di dos por eles como
ple na men te nor ma is.

Con si de ro im por tan te re pe tir à exa us tão que,
du ran te toda a lon ga exis tên cia da Su de ne, fo ram
apli ca dos ape nas US$7,27 bi lhões, ge ran do qua se
2,5 mi lhões de em pre gos di re tos e in di re tos. Enquan -
to isso, Srs. Se na do res, mais de US$22 bi lhões fo ram
gas tos em dois anos pelo Go ver no na sal va ção ge ne -
ro sa de ban cos fa li dos, com po nen tes de um sis te ma
pri vi le gi a do que vem exa u rin do ga nan ci o sa men te a
Na ção e a so ci e da de.

Gos ta ria de trans cre ver aqui uma das con clu -
sões da CPI cri a da para in ves ti gar e iden ti fi car as su -
pos tas ir re gu la ri da des exis ten tes na Su de ne: ”A CPI
é unâ ni me em re co nhe cer a im por tân cia do Fi nor e da 
Su de ne para mo der ni zar e di na mi zar a eco no mia nor -
des ti na. Sem eles, é ine gá vel que as de si gual da des
re gi o na is bra si le i ras se ri am ma i o res; que a mi sé ria e
o anal fa be tis mo da Re gião se ri am mais ver go nho sos; 
que o povo nor des ti no es ta ria mais po bre, atra sa do e
me nos ci da dão“. Essa é a con clu são do Re la tó rio da
CPI do Fi nor, que está à p. 248.

O Go ver no não se po de ria ba se ar em pre mis -
sas fal sas, em da dos in ve rí di cos, em es cân da los for -
ja dos e em pres são dos me i os de co mu ni ca ção li ga -
dos a gru pos eco nô mi cos para ape nar ain da mais o
Nor des te, para o qual o fe cha men to da Su de ne é de -
sas tro so.

Por isso, Sr. Pre si den te, gos ta ria de con cla mar
os meus Pa res a exer cer mos, de for ma su pra par ti dá -
ria, in de pen den te e so be ra na, as nos sas prer ro ga ti -
vas de al tas res pon sa bi li da des pe ran te a Na ção e,
em es pe ci al, pe ran te o ter ço da po pu la ção bra si le i ra
que po de rá ser alvo de uma gran de in jus ti ça. Pro po -
nho aos Srs. Se na do res, es pe ci al men te aos do Nor te, 
Nor des te e Cen tro-Oeste, que der ru be mos, com o
nos so voto, a fa mi ge ra da Me di da Pro vi só ria nº 2.145,
de 2001, de i xan do ao Exe cu ti vo, evi den te men te, a al -
ter na ti va de en ca mi nhar uma pro po si ção mais con se -
qüen te.

O fe cha men to apres sa do da Su de ne é uma
mos tra da in jus ti ça e do pre con ce i to con tra a nos sa
Re gião, um aten ta do con tra o Nor des te, con tra sua
po pu la ção e em de tri men to de suas imen sas po ten ci -
a li da des eco nô mi cas.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, ain da co lho do mes -
mo jor na lis ta an te ri or men te ci ta do, Sr. Luís Nas sif,
uma con clu são em ou tro ar ti go que se re fe re à fa bri -
ca ção de cri ses, com am plo ape lo aos me i os de co -
mu ni ca ção, como es tra té gia po lí ti ca nas dis pu tas de
al ter nân cia do po der. Diz o ar ti cu lis ta: ”Só de pen de da 

mí dia trans for mar a in dig na ção po pu lar em fer ra men -
ta de apri mo ra men to da de mo cra cia ou em fon te per -
ma nen te de ins ta bi li da de“.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, por
per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. S. Exª dis -
põe de 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs e
Srs. Se na do res, di an te dos fa tos pela re vis ta Veja,
nes te úl ti mo fi nal de se ma na, em ma té ria in ti tu la da ”A
His tó ria Se cre ta de um Gol pe Bi li o ná rio“, mos tram
como o ex-Presidente Chi co Lo pes do Ban co Cen tral
te ria ven di do in for ma ções do Ban co Cen tral; como o
ex-Presidente res pon sá vel pelo Ban co Mar ka, Sal va -
to re Alber to Cac ci o la, te ria gram pe a do um es que ma
e, com as fi tas em mãos, te ria for ça do o Ban co Cen -
tral a so cor rê-lo; e como te ria aque le es cân da lo sido
aba fa do. Mes mo di an te de des men ti dos for tes, pri me -
i ra men te, do pró prio ex-Presidente do Ban co Cen tral,
Fran cis co Lo pes – que, ao Jor nal do Bra sil, de do -
min go, dia 20 de maio, ne gou pe remp to ri a men te que
te ria ven di do in for ma ções –, do por ta-voz da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e, ain da há pou co, do Lí der do
Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, con si de ro im pres -
cin dí vel que o Mi nis tro Pe dro Ma lan e que a Di re to ra
de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral, Te re za Cris ti na
Gros si Tog ni, com pa re çam ao Se na do.

Nes se sen ti do, apre sen to, nos ter mos re gi men -
ta is, mi nha in ten ção de que se jam con vi da dos pe las
Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Fis ca li za -
ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, si mul ta ne a men te,
o Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, e a Di re to ra de
Fis ca li za ção do Ban co Cen tral, Te re za Cris ti na Gros si 
Tog ni, para pres ta rem es cla re ci men tos: 1) acer ca das 
de nún ci as pu bli ca das pela re vis ta Veja, de 23 de
maio de 2001, se gun do a qual o Sr. Sal va to re Alber to
Cac ci o la chan ta ge ou o ex-Presidente do Ban co Cen -
tral Fran cis co de Pá dua Lo pes, com o in tu i to de ob ter
as sis tên cia fi nan ce i ra das au to ri da des mo ne tá ri as
para so cor rer o Ban co Mar ka di an te da cri se cam bi al
de 1999; 2) acer ca do grau de co nhe ci men to que ti ve -
ram des ses fa tos o Mi nis tro da Fa zen da e a Srª Te re -
za Gros si Tog ni, que or ga ni zou os trâ mi tes so bre
aque la de ci são e que, de po is, foi pro mo vi da à Di re to -
ra de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral; 3) so bre qua is
as pro vi dên ci as ado ta das, des de en tão, para evi tar e
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de tec tar pos sí ve is va za men tos de in for ma ções das
de ci sões do Ban co Cen tral.

No ano de 1999, foi ins ta la da uma CPI para in -
ves ti gar, en tre ou tras de nún ci as, o es can da lo so so -
cor ro pres ta do pelo Ban co Cen tral aos Ban cos Mar ka 
e Fon te Cin dam à épo ca da des va lo ri za ção do real.
Foi com pro va do que, para es ses dois ban cos, o Go -
ver no au to ri zou a ven da de dó la res aba i xo do va lor de 
mer ca do, ca u san do um pre ju í zo ao Te sou ro Na ci o nal
de mais de R$1,6 bi lhão. Entre tan to, mu i tas per gun -
tas fi ca ram sem res pos tas con vin cen tes, tais como o
pa pel da fis ca li za ção do Ban co Cen tral do Bra sil no
epi só dio, a par ti ci pa ção do pri me i ro es ca lão do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so no so cor ro fi nan -
ce i ro a es ses dois ban cos, a re la ção até en tão vi gen te 
en tre os fun dos fi nan ce i ros e os ban cos co mer ci a is e
o pa pel do de no mi na do ”ris co sis tê mi co“ no apor te de 
re cur sos a es sas duas ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

A Srª Te re za Cris ti na Gros si Tog ni, no seu de po -
i men to à CPI, em 5 de maio de 1999, de cla rou a sua
po si ção acer ca do ”ris co sis tê mi co“ pre sen te na eco -
no mia bra si le i ra, no mo men to da al te ra ção da po lí ti ca
cam bi al bra si le i ra, em ja ne i ro da que le ano. Dis se ela:

A BM&F não es ta va pre o cu pa da com
o pro ble ma da li qui da ção das po si ções do
Ban co Mar ka na BM&F, mas eu lhes ga ran -
to – e pos so de mons trar por nú me ros –
que, caso se li qui das sem as ga ran ti as do
Ban co Mar ka na BM&F, para qui tar os ajus -
tes diá ri os no mes mo dia, o Ban co Cen tral
se ria obri ga do a li qui dar o Ban co Mar ka,
por que ele não te ria mais pa tri mô nio. E por
que ele não te ria mais pa tri mô nio? Por que
as ga ran ti as que es ta vam de po si ta das na
BM&F, que eram em sua ma i o ria tí tu los –
te nho esse de mons tra ti vo tam bém, caso V.
Exªs de se jem vê-lo –, o va lor de po si ta do, o
va lor da mar gem da ga ran tia que eram fi an -
ças ban cá ri as, era in sig ni fi can te. (...) Se
eles fos sem usa dos para qui tar na BM&F,
isso te ria um im pac to ime di a to no pa tri mô -
nio lí qui do de for ma ne ga ti va, o que fa ria
com que o Ban co Cen tral ti ves se que li qui -
dar o ban co.

Então, o pro ble ma da cri se ex tra po la va a BM&F.
Eu po de ria fa zer li qui da ção de to dos os con tra tos na
BM&F, tal vez até de uma for ma or de na da, mas o ris co 
per ma ne ce ria, por que uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra se -
ria li qui da da, e sua li qui da ção se ria vin cu la da à va ri a -
ção do real em re la ção ao dó lar, à mu dan ça do re gi me 
cam bi al nes te País.

Ora, ela não faz qual quer re fe rên cia aos fa tos
que ago ra es tão de nun ci a dos pela re vis ta Veja e que
de man dam um me lhor es cla re ci men to.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, quan do 
do com pa re ci men to do Mi nis tro Pe dro Ma lan, em 24
de mar ço de 1999, for mu lei a se guin te per gun ta a S.
Exª:

Mi nis tro Pe dro Ma lan, é a pri me i ra vez
que V. Exª aqui com pa re ce, des de a de mis -
são de Fran cis co Lo pes na Pre si dên cia do
Ban co Cen tral, ape nas cin co dias após ter
sido seu nome vo ta do e apro va do pelo Se -
na do, acon te ci men to que nos de i xou es tu -
pe fa tos. Con si de ro que esse fato cons ti tui
um des res pe i to não só ao Se na do, como
tam bém ao Ban co Cen tral, à me di da que,
até ago ra, não sou be mos das ra zões pe las
qua is isso ocor reu. Em en tre vis ta re cen te,
em tom tal vez jo co so, pou co con di zen te
com a gra vi da de do tema, V. Exª, Mi nis tro
Pe dro Ma lan, dis se que iria re ve lar as ra -
zões e o acon te ci do em li vro a ser pu bli ca do 
dez anos após a sua mor te. Por uma ques -
tão de res pe i to a esta Casa, é im pe ra ti vo
que V. Exª nos dê os mo ti vos do afas ta men -
to de Fran cis co Lo pes.

Res pon den do a essa per gun ta, dis se-me o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan:

Ago ra, fa lan do sé rio, duas co i sas: em
pri me i ro lu gar, o Pro fes sor Fran cis co Lo pes
é um dos gran des eco no mis tas des te País,
meu ami go de lon ga data. Fui eu quem o
trou xe para o Go ver no. Ten tei tra zê-lo des de 
1993, quan do es ta va no Ban co Cen tral; de
novo, em ja ne i ro de 1994, quan do es tá va -
mos dis cu tin do a URV, fui cha ve para tra -
zê-lo para o Go ver no, a fim de ocu par uma
di re to ria, na verda de, duas di re to ri as. Ele
acu mu lou, no Ban co Cen tral, a Di re to ria de
Pes qui sa Eco nô mi ca e a de Po lí ti ca Mo ne tá -
ria, com exem plar bri lhan tis mo. Foi um ex tra -
or di ná rio Di re tor de Po lí ti ca Mo ne tá ria e Pes -
qui sa Eco nô mi ca do Ban co Cen tral du ran te
os qua tro anos do pri me i ro man da to do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Te nho
um pro fun do res pe i to pro fis si o nal e apre ço
pes so al pelo Pro fes sor Fran cis co Lo pes.“

E pros se guiu, en tão, o Mi nis tro Pe dro Ma lan,
numa pas sa gem que con si de ro im por tan te:
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Não pre ten do en trar em de ta lhes so -
bre as ra zões – esse é um di re i to que te nho
– que le va ram à de ci são. Foi uma de ci são
de Go ver no. Pos so di zer co i sas que já dis -
se, em bo ra um pou co em uma área pri va da. 
Devo di zer que são co i sas que eu gos ta ria
que fi cas sem res tri tas ao meu re la ci o na -
men to com o Pre si den te da Re pú bli ca.

Por tan to, é pos sí vel que te nha ha vi do ra zões de
pro fun di da de que S. Exª, en tão, con si de rou como res -
tri tas ao seu re la ci o na men to com o Pre si den te. Se
por ven tu ra es sas ra zões se re fe rem a ques tões de in -
te res se pú bli co, con si de ro um de ver do Mi nis tro da
Fa zen da, por quem te nho mu i to apre ço, que ele as re -
gis tre e diga toda a ver da de ao Se na do Fe de ral. Há
cer tas co i sas que são do in te res se ma i or do povo, da
po pu la ção. 

De res to – pros se gue o Mi nis tro Pe dro
Ma lan em suas pa la vras de mar ço de 1999
– é uma ati tu de des ne ces sá ria por que o
meu car go, como o de qual quer Mi nis tro,
está per ma nen te men te à dis po si ção do Pre -
si den te. Por tan to, não tem sen ti do Mi nis tros
co lo ca rem car gos à dis po si ção do Pre si den -
te. Eles, por de fi ni ção, es tão per ma nen te -
men te à dis po si ção. Mas é sa bi do que no fi -
nal de ja ne i ro, por con ta de to dos es ses
even tos que eu men ci o nei aqui – qua tro
even tos e ou tros que men ci o nei – e que
achei es ta vam afe tan do, ne ga ti va men te, a
cre di bi li da de do Go ver no nes sa área, for -
mal men te, fiz uma car ta e a en ca mi nhei ao
Pre si den te da Re pú bli ca, di zen do que eu
acha va que Sua Exce lên cia de ve ria subs ti -
tu ir o Mi nis tro da Fa zen da. E, como sem pre
fiz – e o Pre si den te sabe dis so, por que foi o
que acon te ceu nas oca siões em que fui
con vi da do à Pre si dên cia do Ban co Cen tral,
em agos to de 1993 e a Mi nis tro da Fa zen da, 
em fi nal de 1994 -, su ge ri uma lis ta de no -
mes al ter na ti vos que, a meu ju í zo, lhes ser -
vi ri am me lhor que o meu mo des to nome e
fiz nes ta oca sião tam bém, e pedi que fos se
subs ti tu í do da po si ção. Con ver sei com o
Pro fes sor Fran cis co Lo pes, nes sa oca sião,
e dis se-lhe que es ta ria co lo can do o meu
car go e o car go do Pre si den te do Ban co
Cen tral para que o Pre si den te de ci dis se se,
à luz dos even tos de ja ne i ro, se ria o caso de 
subs ti tu ir a am bos. Isso foi dito. Assim que
foi apre sen ta do ao Pre si den te, que to mou a

de ci são de subs ti tu ir o Pre si den te do Ban co
Cen tral e de man ter o Mi nis tro da Fa zen da.

Essa é a ra zão bá si ca da sa í da e eu
não pre ten do en trar em de ta lhes adi ci o na is
além des ses fa tos, no bre Se na dor.

Com pre en da, Se na dor Ro me ro Jucá, con si de -
ro até im por tan te a ati tu de do Mi nis tro da Fa zen da
Pe dro Ma lan que, em ten do ob ser va do a ação, que
con si de rou im própria, do Pre si den te do Ban co Cen -
tral e sen do S. Exª aque le que ha via con vi da do, jun -
ta men te com o Pre si den te da Re pú bli ca, o Pre si den -
te Chi co Lo pes para exer cer a Pre si dên cia do Ban co
Cen tral, di an te de um fato que ele con si de rou ina de -
qua do e aten tatória à éti ca, é pos sí vel que, en tão,
te nha dito: ”Eu que ro sair jun to com o Pre si den te“. 

Se na dor Ro me ro Jucá, di an te do que aqui está
es cri to e do que já na que le dia ha via re fle ti do, mi nha
hi pó te se é a de que o Pre si den te te nha se pa ra do os
fa tos e dito: ”Mi nis tro Pe dro Ma lan, V. Exª não pode
ser res pon sa bi li za do por algo que não po de ria pre ver. 
Por tan to, eu o man te nho como Mi nis tro, mas afas to o
Pre si den te do Ban co Cen tral“. 

É pos sí vel que os fa tos te nham ocor ri do des sa
for ma. É pos sí vel que o Mi nis tro Pe dro Ma lan te nha
sa bi do de fa tos que até hoje te nha pre fe ri do não re ve -
lar ao Con gres so; mas, di an te do que ago ra vem à
tona, pa re ce-me im pres cin dí vel:

Ten do em vis ta o que está pu bli ca do
na Re vis ta Veja des ta se ma na, de 23 de
maio de 2001, tan to o Mi nis tro da Fa zen da
como a Di re to ra do Ban co Cen tral não con -
ta ram to dos os fa tos que re al men te ocor re -
ram para o Se na do Fe de ral. Nes se mo men -
to em que a so ci e da de está cla man do por
pro ce di men tos éti cos por par te de nos sos
go ver nan tes e re pre sen tan tes do povo, o
mí ni mo que se es pe ra é que os res pon sá ve -
is es cla re çam a ver da de acer ca do mo ti vo
que le vou o Ban co Cen tral a au to ri zar o so -
cor ro aos Ban cos Mar ka e Fon te Cin dam. 

Todo fun ci o ná rio pú bli co tem obri ga -
ção de pres tar con tas de seus atos para a
opi nião pú bli ca. A fun ção pú bli ca exi ge
trans pa rên cia. O pa tri mô nio é pú bli co. Sen -
do as sim, o ges tor pú bli co deve sa tis fa ção
ao povo acer ca do uso da co i sa pú bli ca. 

Agra de ço à Se na do ra He lo í sa He le na a as si -
na tu ra, jun ta men te co mi go, des te re que ri men to.
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O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, pedi este apar te para re gis trar
que, como apre sen tei o re que ri men to de con vi te, to -
das as dú vi das que V. Exª pos sa ter quan to à pos tu ra
do Mi nis tro Pe dro Ma lan nes sa ques tão po de rão ser
di ri mi das com a vin da do Mi nis tro às Co mis sões. O
Go ver no, vol to a di zer, não tem nada a es con der. O
Go ver no é trans pa ren te nes sa ques tão. O Go ver no
não tem ne nhum co nhe ci men to e ne nhum tipo de en -
vol vi men to com qual quer es que ma que por ven tu ra
te nha ocor ri do na ques tão do Chi co Lo pes e do Ban -
co Mar ka. O Go ver no de i xou bem cla ro isso quan do
da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, que le van tou exa ta -
men te es sas ques tões. O es tá gio atu al des sas in ves -
ti ga ções já avan çou, pois já sa í mos do es tá gio de CPI 
e es ta mos ago ra no es tá gio da in ves ti ga ção pelo Mi -
nis té rio Pú bli co e Po lí cia Fe de ral. Qu an do se en cer ra
uma CPI, suas con clu sões são en vi a das ao Mi nis té rio 
Pú bli co, a quem cabe dar pros se gui men to e des do -
bra men to. Isso po de rá ocor rer, é o que o Go ver no
quer; ele não tem nada a es con der quan to a essa
ques tão. No en tan to, o Go ver no es pe ra da Opo si ção
e de V. Exª – já que é uma pes soa sé ria, reta – que, ao
fi ca rem es cla re ci das as ques tões, tam bém ve nham à
tri bu na re co nhe cer a ver da de dos fa tos Aí que ro men -
ci o nar o Dos siê Cay man. V. Exª foi um dos que veio à
tri bu na, por di ver sas ve zes, co brar o re sul ta do das in -
ves ti ga ções, le van tan do ques tões so bre a pos si bi li -
da de de en vol vi men to ou não do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so e de ou tras fi gu ras na ma té ria.
Ontem, a im pren sa pu bli cou, na ín te gra, vá ri os de po i -
men tos que de mons tram a far sa do Dos siê Cay man.
Então, se a im pren sa bra si le i ra ser ve para pa u tar a
Opo si ção num pe di do de in ves ti ga ção de fa tos como
o pu bli ca do pela Re vis ta Veja a res pe i to do Ban co
Cen tral, es pe ro que a im pren sa tam bém sir va para
pa u tar a Opo si ção quan do vir à tri bu na pe dir des cul -
pas ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pela
ten ta ti va de en vol vê-lo num dos siê que não é ver da -
de i ro. Por que fi cou com pro va da, pe los de po i men tos
nos Esta dos Uni dos, a ar ma ção po lí ti ca, em que, in -
clu si ve, o PT de São Pa u lo qua se se vê en vol vi do,
pois ten tou-se en ca mi nhar esse dos siê fal so ao PT de 
São Pa u lo – V. Exª sabe dis so -, e ago ra sur ge a ver -
da de. Então, da mes ma for ma que o Go ver no quer es -
cla re cer es ses fa tos to can tes ao Ban co Cen tral, o Go -
ver no quer ver tam bém de fi ni do e re co nhe ci do pela

Opo si ção que o Dos siê Cay man era uma far sa, uma
ten ta ti va de en vol ver o Pre si den te, um gol pe ele i to ral
de fi gu ras pe que nas da po lí ti ca bra si le i ra que, mais
uma vez, ten ta ram cri ar fa tos para de ne grir o Go ver -
no e a ação do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Então, como Lí der do Go ver no, nes ta Casa, que ro 
di zer a V. Exª que es ta re mos per ma nen te men te
acom pa nhan do essa ques tão e bus can do os es cla re -
ci men tos dos fa tos, como fiz ago ra ao apre sen tar o
re que ri men to de con vi te ao Mi nis tro Pe dro Ma lan e à
Srª Te re za Gros si para vi rem às Co mis sões pres tar
in for ma ções.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pre za do Se na dor Ro me ro Jucá, no que diz res pe i to
ao epi só dio dos Ban cos Mar ka e Fon te Cin dam, so -
bre tu do o Ban co Mar ka, o que está dito na re vis ta
Veja é que se atri bui ao Sr. Sa va to re Cac ci ol la uma
ten ta ti va de ex tor quir, de chan ta ge ar o Go ver no, em
es pe ci al o Pre si den te do Ban co Cen tral, onde ele es -
ta ria di zen do que ou o Go ver no da ria o apor te fi nan -
ce i ro para sal var o Ban co Mar ka ou, en tão, ele re ve la -
ria fa tos se gun dos os qua is, por aque las fi tas, es ta ria
o ex-Diretor e Pre si den te do Ban co Cen tral en vol vi do
na ven da de in for ma ções aos seus ami gos que ope ra -
vam no mer ca do fi nan ce i ro. Se de fato isso ocor reu,
cabe ao Mi nis tro Pe dro Ma lan, que não re ve lou a his -
tó ria in te i ra, con for me ele pró prio dis se a nós Se na -
do res, quan do aqui com pa re ceu, e cabe à Srª Te re za
Gros si Tog ni re ve la rem in te i ra men te o que não re ve -
lou aqui o Mi nis tro quan do com pa re ceu à CPI do Sis -
te ma Fi nan ce i ro. 

Cum pri men to V. Exª por es tar to man do ini ci a ti va 
se me lhan te a que eu aca bo de for ma li zar. E es tou en -
ca mi nhan do aos Pre si den tes Lú cio Alcân ta ra e Ney
Su as su na, o qual res pon deu que dará todo o apo io a
essa ini ci a ti va. 

Gos ta ria de res sal tar a V. Exª que essa ação que 
atri bu iu, nes te ins tan te, ao Par ti do dos Tra ba lha do res
de ma ne i ra al gu ma ocor reu. Ao con trá rio. Re cor de -
mos os fa tos. 

Pes so as re la ci o na das ao ex-Governador,
ex-Prefeito e ex-Deputado Fe de ral Pa u lo Ma luf ten ta -
ram le var ao Par ti do dos Tra ba lha do res o cha ma do
Dos siê Cay man. Essa no tí cia che gou a di ver sas pes -
so as no PT, a co me çar por Luiz Iná cio Lula da Sil va,
que foi pro cu ra do para ten tar sa ber des ses fa tos e
res pon sa vel men te pe diu ao ad vo ga do Mar cio Tho -
maz Bas tos que exa mi nas se com aten ção os do cu -
men tos. Logo que Lula per ce beu, jun ta men te com ou -
tras pes so as, que ha via in dí ci os de fal si da de, re sol -
veu não em bar car na for mu la ção des sa de nún cia.
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A atu al Pre fe i ta de São Pa u lo, Mar ta Su plicy, re -
ce beu a vi si ta das fi lhas de Pa u lo Ma luf em nos sa re -
si dên cia, oca sião em que ten ta ram con ven cê-la,
como can di da ta a Go ver na do ra, em 1998, a for mu lar
a de nún cia, fato que ob vi a men te atin gi ria o Go ver na -
dor Má rio Co vas e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que.
Ten do co nhe ci men to dos pro ce di men tos e da vida
da que les en vol vi dos, a en tão De pu ta da Fe de ral con -
ver sou com o Mi nis tro José Ser ra, ex pon do o fato e
ava li an do que, com toda a pro ba bi li da de, aque la de -
nún cia era fal sa. 

Ten do isso sido es cla re ci do, en tão, com todo o
cu i da do, nós do Par ti do dos Tra ba lha do res e os mais
di ver sos Par la men ta res re sol ve mos não ir adi an te na
for mu la ção des sa de nún cia. Ape nas en ten de mos
que se ria im por tan te que o Go ver no fi zes se a apu ra -
ção ne ces sá ria acer ca de como fo ram for mu la das as
de nún ci as.

Res sal to que, se for ver da de o que cons ta de O
Glo bo e da re vis ta Épo ca, ou seja, que o ex-Senador
Gil ber to Mi ran da te ria in ter me di a do a ven da des se
dos siê fal so in clu si ve para o Sr. Pa u lo Ma luf e para ou -
tras pes so as, se ria mu i to im por tan te que o fato fi cas -
se in te i ra men te es cla re ci do e que a res pon sa bi li da de
dos en vol vi dos tam bém fos se for ma li za da pelo Mi nis -
té rio Pú bli co. Nes se as sun to, nós, do Par ti do dos Tra -
ba lha do res, ti ve mos a aten ção ade qua da.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, ape nas re gis tro que não fa lei,
em ne nhum mo men to, que o Par ti do dos Tra ba lha do -
res te ria fa bri ca do essa ques tão do dos siê ou es ta ria
en vol vi do nela.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Nem abra çou essa ca u sa.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Não
abra çou a ca u sa es pe cí fi ca da de nún cia po lí ti ca. Mas
pe diu em CPI e pela im pren sa a in ves ti ga ção des sas
ques tões. O que so li ci to ao Par ti do dos Tra ba lha do res 
e de V. Ex.ª é que, da mes ma for ma que fo ram à tri bu -
na e à im pren sa em bus ca de ex pli ca ções, que re co -
nhe çam ago ra pu bli ca men te que tudo era uma ar ma -
ção po lí ti ca e que, por tan to, o en vol vi men to dos no -
mes do Pre si den te, de Má rio Co vas, de José Ser ra e
de Sér gio Mot ta não con diz com a re a li da de. O Dos -
siê Cay man foi uma far sa po lí ti ca na ten ta ti va de atin -
gir o Pre si den te, o Go ver no e pro vo car os ci la ções na
Bol sa com essa vin cu la ção. O que es tou pe din do não

é nada de ma is. Tra ta-se do re co nhe ci men to do Par ti -
do dos Tra ba lha do res de que o Dos siê Cay man foi,
re pi to, uma ar ma ção po lí ti ca para atin gir o Pre si den -
te. É um as sun to de pá gi na vi ra da, aca ba do. Mas, da
mes ma for ma que o Par ti do dos Tra ba lha do res foi à
tri bu na di vul gar in for ma ções, de ve ria ago ra re tor nar a 
ela e re co nhe cer a ar ma ção, de i xan do esse re gis tro
para a pos te ri da de.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
So bre tu do es tou aqui na tri bu na, Se na dor Ro me ro
Jucá, a re co men dar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so que te nha mais cu i da do na es co lha dos
ali a dos de sua base ele i to ral, par ti cu lar men te no caso 
do Sr. Pa u lo Sa lim Ma luf, um ali a do for te do Pre si den -
te, para de po is apron tar o que aqui está re gis tra do.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con -
ce de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Tem V. Ex.ª a pa la vra.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, sa ú do V. Ex.ª pelo pro nun ci a -
men to, ao mes mo tem po em que faço um re gis tro que 
é tam bém um aler ta, se bem que an te ci pa do, para
que, após a re u nião com o Mi nis tro Pe dro Ma lan e a
Sr.ª Te re za Gros si, não saia da qui o Go ver no sa can -
do as no tas ta qui grá fi cas como se um ates ta do de
sua ino cên cia fos sem. O Mi nis tro Ma lan, que di zia
que só re ve la ria da dos so bre a sa í da de Chi co Lo pes
após dez anos de sua mor te – como não fui con vi da -
da para a Mis sa de 7º Dia, ima gi no que o obi tuá rio
não foi mo di fi ca do – en tão, terá opor tu ni da de de, em
vez de fa zer as de cla ra ções após dez anos de sua
mor te – de i xa ria cer ta men te num car tó rio re gis tra do,
por que só Alan Kar dec jus ti fi ca ria sua vol ta –, vir a fa -
zer isso. É im por tan te a opi nião pú bli ca sa ber que a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le não têm ne nhum me ca nis mo
para iden ti fi car se o Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan e a Sra
Te re za Gros si vêm para cá es cla re cer os fa tos ou vêm 
para men tir, ma ni pu lar pa la vras, es con der o que ocor -
reu. Um dia os fa tos en vol ven do es ses ban cos se rão
re ve la dos. A pes soa que está acom pa nhan do a cri se
do sis te ma elé tri co per ce be que es ses ban cos, sem -
pre ar ro la dos nos es cân da los, fo ram os es co lhi dos
pelo Go ver no Fe de ral para fi nan ci ar o se tor elé tri co,
com ju ros al tís si mos – o se tor elé tri co foi im pe di do de
ob ter fi nan ci a men to dos ban cos pú bli cos e em pur ra -
do para os Ban cos Fa tor, Ma trix, Ve tor, Oppor tu nity,
os mes mos que ga nha ram mu i to di nhe i ro com o en di -
vi da men to do se tor elé tri co. E são jus ta men te es ses
ban cos que sem pre, de al gu ma for ma, re ce bem as
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mais di ver sas be nes ses. Então, a pre sen ça dos dois
é ex tre ma men te im por tan te, mas não subs ti tui a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to. O es for ço her cú leo
do Se na dor Ro me ro Jucá, para jus ti fi car e cum prir
sua ta re fa de Lí der do Go ver no, não foi efi caz, pois
não são ape nas de nún ci as, mas in dí ci os re le van tes
de cri mes con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca, in ter me di a -
ção de in te res ses pri va dos, trá fi co de in fluên ci as etc.
Tudo o que está de vi da men te ti pi fi ca do pelo Có di go
Pe nal o Go ver no Fer nan do Hen ri que con ti nua fa zen -
do. A pre sen ça dos dois não re sol ve o pro ble ma, mas
é im por tan te para que o Con gres so dê uma res pos ta.
No en tan to, só a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
que tem um po der de in ves ti ga ção pró prio das au to ri -
da des ju di ci a is, vai con se guir, por meio da que bra de
si gi lo ban cá rio, fis cal e te le fô ni co, iden ti fi car se o que
está na re vis ta Veja é ape nas uma ar ma ção, como
dis se o Se na dor Ro me ro Jucá, ou se é sim ples men te
uma si na li za ção das mu i tas ver da des, dos mu i tos
mis té ri os su jos que con ti nu am sen do es con di dos
pelo Go ver no de Fer nan do Hen ri que.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª tem toda a ra zão, Se na do ra He lo í sa He le na. A
CPI irá per mi tir a apu ra ção da for ma mais pro fun da
pos sí vel, in clu si ve so bre os fa tos de ter mi na dos ar ro -
la dos no re que ri men to apre sen ta do, que, no Se na do,
já con ta com vin te e duas as si na tu ras, po den do, em
bre ve, al can çar o nú me ro ne ces sá rio de 1/3.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por vin te
mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a or dem do dia
re gis tra da nos jor na is e re vis tas mos tra es cân da los,
in cên di os, re du ção da Flo res ta Ama zô ni ca, te mas
que tra zem à re fle xão e que têm gran de re per cus são.
Tal vez o ide al fos se apro ve i tar meu ho rá rio para tam -
bém bus car um re gis tro aqui e aco lá do que está ex -
plo din do na im pren sa. Mas, Sr. Pre si den te, que ro fa -
zer ou tro tipo de co men tá rio. Bem que os ban cos –
prin ci pal men te os ofi ci a is –, que tan to di nhe i ro es tão
jo gan do fora, po de ri am ou vir este meu re gis tro.

No in te ri or do meu Esta do, so bre tu do em dois
Mu ni cí pi os, Co a ri e Tefé, o ca bo clo não só car re ga
con si go as di fi cul da des, os de sa fi os do in te ri or, as ci -
ca tri zes or gu lho sas de de ver cum pri do, mas tam bém
de fen de o solo ama zo nen se. E eles es tão ago ra sen -
tin do na pele, Sr. Pre si den te, que, a cada dia que pas -
sa, o seu sus ten to vai de sa pa re cen do. Qu e ro re fe -

rir-me ao úl ti mo si nal do ex tra ti vis ta le gí ti mo, que é o
ho mem da cas ta nha. Con ver sei com vá ri os, com os
in te res sa dos na so bre vi vên cia des sa ati vi da de.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro que esta mi nha
ma ni fes ta ção de hoje, em vez de bus car es cân da los,
re gis tre uma in fi ni ta so li da ri e da de ao ca bo clo da mi -
nha ter ra. Faço isso por que te nho ano ta ções que me
fo ram en tre gues exa ta men te por eles.

Cer ca de cin co me ses por ano, essa ati vi da de
eco nô mi ca, o ex tra ti vis mo puro, por mais pa ra do xal
que pos sa pa re cer, pre ser va a na tu re za, pre ser va a
flo res ta, im pe de que ou tros – es ses, sim, os gran des
ga nan ci o sos – dela re ti rem lu cros e de po is par tam.

Obser vem esta ano ta ção: ”A cas ta nha está na
pa u ta de ex por ta ção com re cur sos da or dem de 5 mil
to ne la das“. Isso re pre sen ta, Sr. Pre si den te, en tre
US$7 mi lhões e US$8 mi lhões. Para o pro du tor co me -
ça in vi a bi li zar-se essa pos si bi li da de por que, en quan -
to a ex por ta ção bru ta, in na tu ra, cus ta cer ca de
US$1,50 o qui lo gra ma, são pa gos ao pro du tor – e
cha mo a aten ção do Ple ná rio para isto – US$0,35
cen ta vos.

Ora, en quan to se vê o es cân da lo das re vis tas
de hoje de que bi lhões de dó la res fo ram jo ga dos fora,
o nos so pro du tor, o po bre ho mem da cas ta nha, aque -
le ca bo clo que se sus ten ta à cus ta de mu i ta di fi cul da -
de, não tem fi nan ci a men to. E não ten do o fi nan ci a -
men to para a sa fra, te mos a re gres são para cer ca de
50 anos. O ca bo clo fica na de pen dên cia, sub ju ga do
pelo ex por ta dor, que dita o pre ço. Como ele não en -
con tra em ne nhu ma pa ra gem al guém que se vol te
para a sua so bre vi vên cia, ele é obri ga do a se en tre -
gar como se es ti ves se ma ni e ta do, agri lho a do, so fren -
do na pele essa in cle men te cir cuns tân cia do tem po.

Ou tra ano ta ção, Sr. Pre si den te, é que, na União
Eu ro péia – e nes se caso cha mo a aten ção de V. Exª.,
Se na dor Edi son Lo bão, que pre si de esta so le ni da de,
por que é um es tu di o so da ma té ria -, a ex por ta ção tem 
en con tra do di fi cul da des; e elas são mu i tas, por que a
União Eu ro péia co lo ca bar re i ras sa ni tá ri as des ca bí -
ve is à nos sa cas ta nha.

Aliás, o nos so ca bo clo, Sr. Pre si den te, se ti ves -
se re ce bi do de de ter mi na das au to ri da des o apo io fan -
tás ti co que se dá a cer tas or ga ni za ções, não pre ci sa -
ria do tri go para co mer o pão. Ele tem a ta pi o ca, da
qual pode fa zer a sua ali men ta ção por meio de vá ri as
cir cuns tân ci as que lhe dão apro ve i ta men to – o cha -
ma do be i ju, por exem plo, que o ca bo clo sabe fa zer
mu i to bem – e a cas ta nha, que é um ali men to mu i to
for te. E, se o Go ver no se de di cas se, a cas ta nha es ta -
ria in clu í da no apro ve i ta men to para a me ren da es co -
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lar. Cada cas ta nha ou duas so mam ca lo ri as exa ta -
men te igua is  e tal vez até su pe ri o res – as de um bife,
ao qual o ca bo clo não tem aces so. A cas ta nha é ex -
por ta da e de po is nos vol ta em ter mos de ro yal ti es,
com pre ço fa bu lo so, en quan to se dá ao pro du tor ape -
nas US$0,35.

Ora, Sr. Pre si den te, que ro, des ta tri bu na, como
di zia no co me ço, re ves tir este meu pro nun ci a men to
da mais in fi ni ta so li da ri e da de, por que en quan to es -
cân da los es po cam exa ta men te por ca u sa do di nhe i -
ro, ne ga-se ao ca bo clo, àque le pro du tor, àque le que
man tém a flo res ta in tac ta, um cen ta vo de pos si bi li da -
de. Se fos se pos sí vel essa con tri bu i ção, em ter mos
de fi nan ci a men to ou de fo men to à pro du ção, cer ta -
men te o ex por ta dor iria pen sar duas ve zes para ex -
plo rar e di tar o pre ço da cas ta nha.

Por tan to, meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
é de ní ti do pro tes to con tra o que se faz com aque la re -
gião em der re dor do ca bo clo da mi nha ter ra.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, de i xar con tris ta do que, a
cada dia que pas sa, mais se sen te des con for to em
exer cer a po lí ti ca com p ma i ús cu lo, a po lí ti ca com se -
ri e da de, a po lí ti ca sem con ces sões. Pa re ce que a dig -
ni da de do po lí ti co ago ra está sen do mo no pó lio de de -
ter mi na do seg men to. 

Sr. Pre si den te – vou mais uma vez des ta tri bu na
re gis trar isto –, eu não te nho um car go fe de ral nes te
Go ver no que te nha sido in di ca ção mi nha, não devo
ne nhu ma cir cuns tân cia de fa vor pes so al; ao con trá rio, 
te nho bri ga do por ca u sa da Zona Fran ca de Ma na us.
Por isso não me ve nham, so bre tu do os seg men tos do 
Go ver no, ten tar di zer que o Esta do do Ama zo nas é
be ne fi ci a do por cer tas e de ter mi na das cor ren tes. Em
não sen do, aqui fica o pro tes to, que ao mes mo tem po
sig ni fi ca a so li da ri e da de do ca bo clo do in te ri or do
Ama zo nas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi -
ran da. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião 
Ro cha. (Pa u sa.)

Por per mu ta com a Se na do ra He lo í sa He le na,
con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va,
por vin te mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na quin ta-fe i -
ra pas sa da, fiz um re gis tro da tri bu na des ta Casa re fe -
ren te aos ín di ces de des flo res ta men to apre sen ta dos
pelo Inpi, dos anos de 1999 e 2000, exa ta men te de

de ze no ve mil qui lô me tros qua dra dos. Na que la opor -
tu ni da de, eu re gis tra va que não po día mos con ti nu ar,
a cada ano, anun ci an do es ses ín di ces, não ten do
uma ati tu de con se qüen te para com ba ter, na prá ti ca,
o avan ço so bre a de vas ta ção da nos sa área da flo res -
ta mais im por tan te do Pla ne ta, a Flo res ta Ama zô ni ca.
Eu apre sen ta va tam bém al gu mas si na li za ções de es -
pe ran ça, vin das do eixo Acre/Ama pá, onde está sen -
do ges ta da uma ex pe riên cia de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel que bus ca com pa ti bi li zar cres ci men to eco nô -
mi co, me lho ria da qua li da de de vida das pes so as e
pre ser va ção do meio am bi en te. 

To das es sas ini ci a ti vas têm o pro pó si to de con -
tri bu ir para que pos sa mos ins ti tu ir, na Ama zô nia, uma 
nova ló gi ca de de sen vol vi men to, em que a per cep ção
do de sen vol vi men to sus ten tá vel leve em con ta seis
ei xos de sus ten ta bi li da de. Não que ro pri o ri zar ne -
nhum de les, por que con si de ro que to dos es tão no
mes mo ní vel de im por tân cia. Esses seis ei xos de sus -
ten ta bi li da de, do meu pon to de vis ta, se ri am aque las
ações que, im bu í das des se con te ú do, es ta ri am as se -
gu ran do um pro je to de de sen vol vi men to para a nos sa 
re gião que não com pro me tes se o seu cres ci men to
eco nô mi co, a sua pre ser va ção am bi en tal e a me lho -
ria da qua li da de de vida das pes so as.

Qu a is se ri am es ses seis ei xos? O pri me i ro de -
les é que qual quer ati vi da de a ser de sen vol vi da na
Ama zô nia tem que res pon der à sus ten ta bi li da de eco -
nô mi ca. De ve mos ter pro je tos que te nham con di ções
de se de sen vol ver com ga ran tia de com pra para seus
pro du tos, com ge ra ção de em pre go e ren da na re gião 
em que está sen do im ple men ta do, com qua li da de de
pro du ção para que seja um pro du to ace i to no mer ca -
do, com pos si bi li da de de ges tão com pe ten te para que 
essa ges tão pos sa ser ino va do ra do pon to de vis ta
dos pro ce di men tos que le va rão à re a li za ção des se
pro du tos. Pre ci sa mos, sim, de sus ten ta bi li da de eco -
nô mi ca para que nos sos pro je tos, a cada ano, não
pre ci sem de apo io do Go ver no, seja pela re nún cia fis -
cal, seja por ou tros me ca nis mos. Por que quan do es -
ses me i os de es tí mu los são cor ta dos, os pro je tos não
têm mais como se sus ten tar e, mu i tas ve zes, a ma i o -
ria de les vai à fa lên cia. Esse se ria um dos ei xos da
sus ten ta bi li da de eco nô mi ca.

O se gun do eixo se ria o da sus ten ta bi li da de am -
bi en tal. Não po de mos ter ati vi da des que se jam in -
com pa tí ve is com a con ti nu i da de da nos sa re gião, a
ama zô nia, de ten to ra da ma i or me ga di ver si da de do
pla ne ta, 22% das es pé ci es vi vas do mun do, mais de
20% da água doce do pla ne ta e res pon sá vel pela ma -
i or par te dos re mé di os que es tão sen do pro du zi dos,
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ori un dos de flo res ta tro pi cal – só para se ter uma
idéia. Pre ci sa mos de sus ten ta bi li da de am bi en tal, por -
que se não es ta re mos ma tan do a nos sa ga li nha dos
ovos de ouro.

Um ter ce i ro eixo se ria a ne ces si da de da sus ten -
ta bi li da de cul tu ral. Além da sus ten ta bi li da de eco nô -
mi ca e am bi en tal, é pre ci so ha ver sus ten ta bi li da de
cul tu ral. Não adi an ta ter um pro je to de de sen vol vi -
men to viá vel eco nô mi ca e am bi en tal men te que não
leve em con ta a di ver si da de cul tu ral exis ten te na que la 
re gião, pois isso po de rá até mas sa crar de ter mi na dos
pro ce di men tos im por tan tís si mos para as duas sus -
ten ta bi li da des re fe ri das an te ri or men te. Afi nal de con -
tas, mu i to do que foi for mu la do pode es tar dan do cer -
to na Ama zô nia gra ças à sín te se que vem sen do fe i ta
da ati vi da de cul tu ral di ver si fi ca da, que en vol ve o ín -
dio, o ca bo clo, o ri be i ri nho, as co mu ni da des tra di ci o -
na is e até mes mo aque les in ves ti do res que, no con ta -
to com a re a li da de ama zô ni ca, mu da ram seus pa ra -
dig mas de de sen vol vi men to.

É fun da men tal que a sus ten ta bi li da de cul tu ral
es te ja pa u ta da como um ele men to in dis pen sá vel
para que a Ama zô nia pos sa con tar com apor te mais
sig ni fi ca ti vo de de fe sa da sua di ver si da de bi o ló gi ca,
cul tu ral e, di ria mes mo, da sua di ver si da de po lí ti ca,
por que te mos uma for ma es pe cí fi ca de agir, pen sar e
nos com por tar di an te de de ter mi na dos as pec tos da
re a li da de so ci al.

Ou tro as sun to que que ro abor dar se ria a sus -
ten ta bi li da de po lí ti ca. Não po de mos ima gi nar a que -
bra dos pa ra dig mas atra sa dos de de sen vol vi men to
numa vi são an ti ga de de sen vol vi men to, sob uma
pers pec ti va dos gran des pro je tos, de que os re cur sos
na tu ra is são in fi ni tos e po de mos uti li zá-los da for ma
como bem en ten der mos que não ge ra rão pro ble mas
de es cas sez. Essa vi são é in te i ra men te equi vo ca da.
Para mu dar mos esse pa ra dig ma, é pre ci so que haja
for mu la do res no pla no ci en tí fi co e nos es pa ços de po -
der, prin ci pal men te na que les que ope ram po li ti ca -
men te, a fim de que esse novo pro je to seja ges ta do
com base em no vas ca be ças que for mu lam uma sus -
ten ta bi li da de po lí ti ca para essa nova vi são eco nô mi -
ca que deve e pre ci sa ocor rer na Ama zô nia.

Ou tro eixo de sus ten ta bi li da de para o de sen vol -
vi men to da Ama zô nia – já es tou qua se al can çan do os 
seis ei xos – se ria o que en vol ves se prin cí pi os de éti -
ca. O To i nho até fala a res pe i to de se con tem pla rem
os cin co pri me i ros ei xos de sus ten ta bi li da de – am bi -
en tal, cul tu ral, eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al – que é
fun da men tal. Não pode ha ver pro je tos que sim ples -
men te en ri que çam meia dú zia de pes so as, mes mo

que se jam am bi en tal men te cor re tos, se não fo rem ca -
pa zes de dis tri bu ir ren das e de ge rar ri que zas que
pos sam ter um sen ti do de eqüi da de, vi a bi li zan do a
vida dos vin te mi lhões de ama zô ni das que vi vem na -
que la re gião.

O úl ti mo eixo se ria o da sus ten ta bi li da de éti ca,
so bre a qual o To i nho tem dito: ”Não é pre ci so; se os
cin co ei xos fo rem pra ti ca dos, já está em bu ti da a idéia
da sus ten ta bi li da de éti ca“. Entre tan to, do meu pon to
de vis ta, esse tal vez seja o mais im por tan te. Se re fe -
ren ci ar mos as nos sas ações se gun do um prin cí pio
éti co que con tem ple os va lo res da igual da de so ci al,
do res pe i to ao meio am bi en te e de va lo res de eqüi da -
de para as po pu la ções hoje des pro vi das; esse re fe -
ren ci al éti co pa u ta rá as nos sas ações no que se re fe -
re aos de ma is ei xos de sus ten ta bi li da de. E as nos sas
res pos tas téc ni cas para os pro ble mas so ci a is, eco nô -
mi cos, cul tu ra is e am bi en ta is, com cer te za, es ta rão
im bu í das des se re fe ren ci al éti co, que não per mi ti rá
que a nos sa téc ni ca pas se por cima da nos sa éti ca e
não per mi ti rá que nos sas ati vi da des se jam con trá ri as
aos ob je ti vos que nos pro po mos a atin gir.

É den tro des sa ló gi ca, Sr. Pre si den te, que que ro 
jus ti fi car a ra zão de hoje es tar na tri bu na. Há mais de
dois anos, apre sen tei um pro je to cri an do uma re ser va 
do FPE (Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos) para as
Re giões e para os Esta dos que te nham área de pre -
ser va ção am bi en tal, seja área de pre ser va ção per -
ma nen te, seja re ser va in dí ge na. 

O fun do se ria com pos to de 2% dos re cur sos do
FPE (Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos), sen do que 
1% vi ria das Re giões Sul e Su des te e o ou tro 1% vi ria
das Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste. Se fi -
zer mos os cál cu los, ve ri fi ca re mos que o ma i or per -
cen tu al para a com po si ção do fun do vi ria das Re -
giões Sul e Su des te. Por quê? Por que são as re giões
mais ri cas e, com cer te za, po de ri am aju dar-nos a
ban car um fun do para o de sen vol vi men to de uma Re -
gião cuja pre ser va ção tan to nos é co bra da. Nós os
ama zô ni das não po de mos fi car com essa res pon sa -
bi li da de so zi nhos, por que a res pon sa bi li da de de pre -
ser vá-la é de to dos os bra si le i ros e bra si le i ras, que
hoje sa bem o quan to ela é im por tan te es tra te gi ca -
men te para o de sen vol vi men to do nos so País.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, V. Exª tem ab so lu ta ra zão, so bre tu do
por que é o Su des te que mais re ce be in cen ti vos fis ca -
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is do Go ver no, e isso po de mos ve ri fi car no le van ta -
men to for ne ci do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.
É sem pre uma ba le la di zer que es tão con cen tra dos
os gran des au xí li os, os gran des in cen ti vos, na Re gião 
Nor te. Não é ver da de! V. Exª, além da li ne a ri da de
per fe i ta na cri a ção des se fun do, diz exa ta men te o
que está con ti do no prin cí pio cons ti tu ci o nal. Va mos
re du zir as de si gual da des re gi o na is! E essa é uma for -
ma de re du zi-las. V. Exª tem a mi nha so li da ri e da de.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral. 

Te nho cer te za de que pos so con tar, como na
ou tra opor tu ni da de em que este pro je to foi co lo ca do
em vo ta ção, com o apo io de toda a Ban ca da do Nor te. 
Agi mos em blo co na de fe sa des ta pro po si ção, que, in -
fe liz men te, não lo grou apro va ção; foi der ro ta da por
ape nas um voto, mas será apro va da ama nhã, se
Deus qui ser, na Co mis são de Assun tos So ci a is, e es -
pe ro que seja apro va da opor tu na men te pelo Ple ná rio
do Se na do. 

Re pi to que o ou tro 1% se ria dis tri bu í do en tre o
Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te, por que so mos
os pri mos po bres da Fe de ra ção. Já ar ca mos com a
res pon sa bi li da de de uma ma i or quan ti da de de pes so -
as com di fi cul da de so ci al e não po de re mos ala van car
o de sen vol vi men to des sas re giões a par tir dos nos -
sos es for ços par ti cu la res ape nas. Pre ci sa mos da so li -
da ri e da de de São Pa u lo, Rio, Mi nas, Rio Gran de do
Sul, en fim, das re giões mais de sen vol vi das do nos so
País, que nos co bram a pre ser va ção da Ama zô nia. É
pre ci so cum prir aqui o prin cí pio da co-res pon sa bi li–
dade. Não po de mos par tir da ló gi ca de que há um
Bra sil apar ta do de um gru po que está des tru in do uma 
flo res ta es tra te gi ca men te im por tan te para o equi lí brio 
do pla ne ta e tam bém para a nos sa eco no mia e para a
nos sa di ver si da de cul tu ral, como é o caso da Ama zô -
nia. Não po de mos ser res pon sá ve is so zi nhos; não
po de mos car re gar so zi nhos essa res pon sa bi li da de
que está so bre as nos sas cos tas. Pre ci sa mos da
co-res pon sa bi li da de dos de ma is Esta dos da Fe de ra -
ção. E é pre ci so tam bém que, nes ses Esta dos que
têm área de pre ser va ção, como é o caso do Acre,
Ama pá, Ro ra i ma, To can tins, Ron dô nia, Ama zo nas,
haja uma po lí ti ca de com pen sa ção pe las áre as de re -
ser va ex tra ti vis ta, áre as de re ser va in dí ge na, áre as
de pre ser va ção per ma nen te. Se não hou ver essa
com pen sa ção, as pes so as vão sem pre achar que te -
mos pro ble mas de atra so eco nô mi co em fun ção de
des ti nar mos uma par te do nos so Esta do para cum prir 
esse pa pel im por tan te de pre ser va ção ou re ser va in -
dí ge na. Com essa com pen sa ção, es ta ría mos ten do

um apor te de re cur sos para in ves ti men tos em ati vi da -
des eco nô mi cas que con tem plem o viés da sus ten ta -
bi li da de, ati vi da des es sas que, da for ma como hoje
es tão sen do en ca mi nha das, não têm con di ções de
su ces so. Os em pre sá ri os que hoje gos ta ri am de fa zer 
ex plo ra ção de ma de i ra a par tir do ma ne jo flo res tal, da 
cer ti fi ca ção de ori gem, do pro ces sa men to da pró pria
ma té ria-pri ma na pró pria re gião, se não con tam com
apor te de re cur sos, como po de rão fazê-lo? Um pe cu -
a ris ta que qui ser do brar sua ca pa ci da de de pro du ção
só po de rá fazê-lo por meio da pe cuá ria ex ten si va e
gos ta ria de fa zer ma ne jo de pas ta gem. Se não ti ver
re cur sos, como po de rá fazê-lo? Se não tem re cur sos, 
como po de re mos co brar dele? O fun do be ne fi ci a rá o
se tor pro du ti vo que quer in ves tir em pes qui sa e tec -
no lo gia, para que as ati vi da des te nham cri té ri os de
sus ten ta bi li da de e cer ti fi ca ção de ori gem. Hoje, exis te 
um mer ca do al ta men te pro mis sor que não quer mais
com prar ma de i ra ex tra í da ile gal men te, que não seja
pro ve ni en te de ma ne jo flo res tal, sem cer ti fi ca ção,
que gos ta ria de ter uma pro du ção bo vi na que le vas se
em con ta a pre ser va ção da flo res ta. 

Qu an do fi ze mos nos sa via-crúcis no Acre e em
Ron dô nia, com au diên cia pú bli ca, so bre o Có di go
Flo res tal, o pro je to teve uma ace i ta ção mu i to gran de,
pelo que pude com pre en der dos par la men ta res que
com pu nham a Co mis são Espe ci al para dar pa re cer
so bre o Có di go Flo res tal. O Se na dor Mo re i ra Men des
di zia, na opor tu ni da de, que esta será uma pro po si ção 
im por tan te da Ban ca da da Ama zô nia. 

Estou aqui fa zen do um ape lo para que o pro je to
seja apro va do. Sen do apro va do, con ta re mos com, ao
me nos, R$18 mi lhões para in ves ti men tos no Acre,
ten do em vis ta os cri té ri os aos qua is aca bei de me re -
fe rir. O Esta do de Ro ra i ma, que tan to re cla ma de es -
tar en ges sa do, re ce be ria em tor no de R$50 mi lhões,
como com pen sa ção por suas áre as de re ser va in dí -
ge na e de pre ser va ção per ma nen te. Assim tam bém
os Esta dos de Ron dô nia e do Ama zo nas, que, se gun -
do da dos do INPE, fi gu ram como os que têm me nos
área de vas ta da e onde me nos cres ce o ín di ce de de -
vas ta ção, mas sa be mos que, em fun ção da Zona
Fran ca de Ma na us, que não é uma ati vi da de con fi gu -
ra da como sus ten tá vel, é uma pa ne la de pres são que
po de rá, em de ter mi na do mo men to, ex plo dir. Por en -
quan to, ain da po de mos to mar ações pro fi lá ti cas para
evi tar que, no caso do ma ra vi lho so Esta do do Se na -
dor Jef fer son Pé res, isso ve nha a acon te cer.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na do ra,
V. Exª me con ce de um apar te?
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A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, eu que ro re a fir mar meu com pro mis so
com o pro je to de V. Exª, por que o con si de ro ne ces sá -
rio para aca bar com o de se qui lí brio exis ten te en tre os
Esta dos bra si le i ros. Há enor me di fe ren ça de in ves ti -
men tos no Sul, Nor des te e Su des te com re la ção à
Ama zô nia. É pre ci so que aque les que têm o dis cur so
fá cil do Sul, Su des te, Nor des te e Cen tro-Oeste de
que de ve mos pre ser var a Ama zô nia en ten dam que é
ne ces sá rio di nhe i ro para que pos sa mos fa zer nos sa
par te. Ron dô nia tem sido exem plo para o País com a
Lei de Zo ne a men to, que tem, sem dú vi da ne nhu ma,
enor me ne ces si da de de in ves ti men tos, so bre tu do no
se tor pro du ti vo, agro in dús tria e agro pe cuá ria, para
que pos sa mos ex plo rar as nos sas ter ras com mais ra -
ci o na li da de. Fa lan do de for ma mu i to cla ra, te mos que
pre ser var, mas o res to do País pre ci sa nos aju dar
com re cur sos para que pos sa mos ver da de i ra men te
essa eta pa tão im por tan te do de sen vol vi men to. Qu e -
ro, com isso, di zer cla ra men te que es tou so li dá rio
com V. Exª em seu pro je to. Va mos fa zer um gran de
es for ço da Ban ca da da Re gião Nor te, a exem plo do
que fa zem as Ban ca das do Nor des te, do Su des te, do
Sul, quan do eles, de al gu ma for ma, vêem qual quer
ame a ça aos in te res ses das suas re giões  e acho isso
óti mo e pru den te por par te de les , mas fica aqui um
ape lo à toda a nos sa Ban ca da, prin ci pal men te, no
sen ti do da união em tor no des se pro je to, que é de
fun da men tal im por tân cia para o nos so de sen vol vi -
men to, de for ma a aca bar com essa de si gual da de. Há 
uma di fe ren ça mu i to gran de en tre o dis cur so, en tre
aqui lo que di zem, so bre tu do os que vi vem nas Re -
giões Sul, Su des te e Nor des te, re pi to, e a re a li da de
nos sa da Ama zô nia. Pre ci sa mos de fon tes de in ves ti -
men tos. Essa se ria uma for ma jus ta de alo car os re -
cur sos de que pre ci sa mos para o nos so de sen vol vi -
men to. Se na do ra Ma ri na Sil va, V. Exª está de pa ra -
béns pelo pro je to e te nha a cer te za de que terá um
sol da do so li dá rio nes sa ques tão, no sen ti do de le var
esse pro je to até o seu fi nal e vê-lo apro va do não ape -
nas no Se na do Fe de ral, mas no Con gres so Na ci o nal.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço e in cor po ro o apar te de V. Exª. Fico fe liz de sa ber 
que po de mos con tar com essa ar ti cu la ção da Ban ca -
da do Nor te, mas faço até ques tão de re gis trar que,
na vo ta ção an te ri or, os Se na do res do Sul e do Su des -
te fo ram unâ ni mes em par ti lhar essa res pon sa bi li da -
de. Na que la opor tu ni da de, ti ve mos um pe que no de -
sen ten di men to com al guns dos Srs. Par la men ta res

da Ban ca da do Nor des te, mas já pro cu ra mos cor ri gir
os pro ble mas que eles ha vi am in di ca do como sen do
im pe di ti vos de vo ta rem no pro je to. E te nho cer te za de 
que, nes ta se gun da ver são, po de re mos con tar tam -
bém com o apo io dos Srs. Se na do res do Nor des te.
Po de mos apro var um ins tru men to im por tan te de po lí -
ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to para a Ama zô nia,
até por que, no pro nun ci a men to an te ri or, eu ha via dito 
que não bas ta ter mos um ór gão am bi en tal que ten ta
re gu lar so bre os pro ble mas am bi en ta is do nos so País 
ape nas a par tir do viés da fis ca li za ção, do con tro le;
pre ci sa mos ter um ins tru men to de for mu la ção de po lí -
ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to, que in cor po re o
cri té rio da sus ten ta bi li da de, que é a vi são so ci o am bi -
en ta lis ta de hoje que pre ci sa mos ter do de sen vol vi -
men to.

Te nho cer te za de que este pro je to tam bém con -
ta com o apo io do Mi nis tro Sar ney Fi lho, que tem se
es for ça do para fa vo re cer o de sen vol vi men to da Ama -
zô nia, con si de ran do es ses as pec tos que aca bei de
men ci o nar, mas que, in fe liz men te, não con ta com o
apor te de re cur sos, nem com o de vi do cré di to jun to
aos de ma is Mi nis té ri os do Go ver no para im ple men tar 
e vi a bi li zar es sas po lí ti cas.

De sor te que acre di to que esse pro je to não con -
tri bui ape nas com os Esta dos que te nham área de
pre ser va ção am bi en tal ou re ser va in dí ge na; con tri bui
tam bém para a po lí ti ca am bi en tal do Go ver no que, do
meu pon to de vis ta, é mu i to fa lha por não con si de rar
es ses as pec tos de com pa ti bi li zar pre ser va ção e de -
sen vol vi men to.

Um ou tro as pec to, para fi na li zar, Sr. Pre si den te,
é que acre di to que, com ini ci a ti vas como essa, em
vez de fi car mos ape nas co lo can do para as pes so as,
para os em pre sá ri os, para os pe que nos agri cul to res
”o que não pode“, es ta re mos pos si bi li tan do às pes so -
as o ”como é que pode“. Em vez de fi car mos fa zen do
a pre ga ção da for ma in cor re ta, va mos fa zer a pre ga -
ção da for ma cor re ta, va mos fa zer uma in ver são na
for ma de abor dar o pro ble ma. Va mos pela for ma po si -
ti va, como di zem al guns que con se guem fa zer este
dis cur so mais afir ma ti vo, ao in vés de fi car mos ape nas 
no dis cur so ne ga ti vo nos co lo can do como sen do
aque les que são con tra o de sen vol vi men to, con tra o
pro gres so na nos sa re gião.

Qu e re mos, sim, o de sen vol vi men to; que re mos o 
al me ja do pro gres so, mas que re mos que ele acon te ça 
de for ma sus ten tá vel, con si de ran do que nos sa ati vi -
da de eco nô mi ca pre ci sa ser sus ten tá vel no tem po. Ao
in vés de sa cri fi car mos, como fa lei an te ri or men te, os
re cur sos de mil anos, pe los lu cros de cin co a dez anos, 
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va mos es tar pre pa ra dos para dar mos a nos sa con tri -
bu i ção a ge rações fu tu ras, e esse pro je to pode ser um 
pe que no pas so, in clu si ve, no sen ti do de fa zer com
que se te nha uma vi são de co-responsabilidade no
que se re fe re à po lí ti ca de pre ser va ção da Ama zô nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, por 20 mi -
nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, meu
pro nun ci a men to vai na li nha dos fe i tos an te ri or men te
pe los Se na do res Ber nar do Ca bral e Ma ri na Sil va.

Este ano de 2001, que pa re cia ser o iní cio de um 
ci clo vir tu o so, Sr. Pre si den te, está se trans for man do
num pe sa de lo de um cír cu lo vi ci o so. A cri se ar gen ti na
cria uma pers pec ti va ruim para a eco no mia do País,
jun ta men te com os es cân da los no Se na do, o aba fa -
men to pelo Go ver no da CPI da Cor rup ção e, ago ra, a
cri se no se tor de ener gia elé tri ca, que joga por ter ra
de fi ni ti va men te qual quer es pe ran ça de um cres ci -
men to sig ni fi ca ti vo da eco no mia do País no cor ren te
ano.

Enquan to, isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ou tros fa tos ocor rem e pas sam qua se des per -
ce bi dos. Como men ci o nou a Se na do ra Ma ri na Sil va,
da dos re ve lam que con ti nua o pro ces so de des ma ta -
men to em gran de es ca la da Re gião Ama zô ni ca. O
Go ver no atu al, Sr. Pre si den te, não tem po lí ti cas pú bli -
cas. Da mes ma for ma como não hou ve de pla ne ja -
men to para evi tar a cri se ener gé ti ca, não há uma po lí -
ti ca para a Ama zô nia. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te
é mar gi nal, pois, ape sar dos es for ços – re co nhe ço –
do Mi nis tro José Sar ney Fi lho, não é le va do em con ta, 
obri ga to ri a men te, em to das as me di das e ações do
Go ver no Fe de ral re la ti vas prin ci pal men te à Re gião
Ama zô ni ca. O Mi nis tro e a Drª Mary He le na Alle gret te
fa zem os ma i o res es for ços, e são qua se iso la dos
den tro des te Go ver no.

Será pro fun da men te tris te que o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, nos seus dois úl ti mos
anos, ter mi ne des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, um
Go ver no aba fa dor de in ves ti ga ções, um Go ver no
que, por im pre vi dên cia, por fal ta de pla ne ja men to,
de i xou o País mer gu lhar em uma cri se ener gé ti ca e
o Go ver no que não leva em con ta a Re gião Ama zô -
ni ca por que não tem uma po lí ti ca para a mes ma, Sr. 
Pre si den te.

De for ma que que ro unir mi nha voz aos dos
meus an te ces so res na tri bu na, Se na dor Ber nar do
Ca bral e Se na do ra Ma ri na Sil va, e fa zer vo tos para

que o pro je to da Se na do ra seja apro va do. Te nho, Se -
na do ra, por co in ci dên cia, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça, na pa u ta da pró xi ma quar ta-feira, uma
emen da à Cons ti tu i ção, mi nha, que cria um Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal, vin cu la da
à pre ser va ção do meio am bi en te e já es tou an te ven -
do a pres são do Go ver no no sen ti do de que este pro -
je to não seja apro va do.

Infe liz men te, va mos ter  tudo in di ca  um me lan -
có li co fi nal de Go ver no para al guém que as su miu o
Po der des per tan do tan tas es pe ran ças no povo bra si -
le i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, cum pro o de ver de co mu ni car ao Se na do
da Re pú bli ca o fa le ci men to de um dos gran des ho -
mens pú bli cos do Esta do de Mato Gros so, o
ex-Senador Vi cen te Emí lio Vu o lo, que foi Se na dor
nes ta Casa no pe río do de 1978 a 1982. 

Será en ter ra do, em Cu i a bá, den tro de mais al -
gu mas ho ras, o ex-Senador Vi cen te Vu o lo, ho mem
con si de ra do, em Mato Gros so, o ”pai“ da Fer ro nor te,
fer ro via cujo tra ça do liga São Pa u lo à Ca pi tal ma -
to-grossense. 

O ex-Senador Vi cen te Vu o lo fa le ceu de pne u -
mo nia aos 71 anos, no iní cio da tar de des se do min go,
no Hos pi tal São Lu cas, aqui em Bra sí lia. Nos úl ti mos
anos, ele ha via ven ci do três ba ta lhas: um tu mor no
pul mão e duas ci rur gi as na ca be ça, tam bém para ex -
tra ção de um cân cer. Seu cor po está sen do ve la do,
nes te mo men to, na Assem bléia Le gis la ti va de Mato
Gros so e será en ter ra do da qui a duas ho ras no Ce mi -
té rio Co xi pó da Pon te, em Cu i a bá.

Vi cen te Vu o lo, como tes te mu nhou um de seus
fi lhos, era um ”so nha dor“. Infe liz men te, não viu re a li -
zar o seu so nho ma i or: o de ver os tri lhos da Fer ro nor -
te che ga rem a Cu i a bá. Ele, no en tan to, foi-se com a
cer te za de que essa obra, que hoje faz par te do Pla no 
Plu ri a nu al do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
es ta rá fi na li za da den tro de mais dois ou três anos. Os
tri lhos da fer ro via já che ga ram a Mato Gros so, no Mu -
ni cí pio de Alto Ta qua ri, atra ves san do todo o Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Fi lho de co mer ci an tes, o ex-Senador Vu o lo nas -
ceu em 3 de ou tu bro de 1929, ten do ini ci a do os es tu -
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dos no Li ceu Cu i a ba no e fe i to o co le gi al no Ate neu
Pa u lis ta, em Cam pi nas. For mou-se em Di re i to, em
1956, na Fa cul da de do Ca te te, no Rio de Ja ne i ro.

Con cur sa do do Ban co do Bra sil, onde atu a va
como ad vo ga do, re tor nou a Cu i a bá anos de po is e as -
su miu o car go de Che fe de Po lí cia do Go ver no do
Esta do, o que equi va le, hoje, ao car go de Se cre tá rio
de Se gu ran ça Pú bli ca. Pelo tra ba lho de sen vol vi do na
área de se gu ran ça, de ci diu in gres sar na po lí ti ca.

Can di da tou-se, em 1958, à Assem bléia Le gis la -
ti va e con se guiu ocu par uma das va gas do Par la men -
to Esta du al. Já na épo ca de mons tra va a que veio. Di -
an te da ame a ça de apre sen ta ção de um pro je to de lei 
trans fe rin do a ca pi tal de Mato Gros so para Mato
Gros so do Sul, Vu o lo foi en fá ti co: ”Se apre sen ta rem
este pro je to, não per mi ti rei a sua vo ta ção no Par la -
men to“. O pro je to nun ca foi apre sen ta do.

Esse per fil de lu ta dor mar cou toda a sua car re i -
ra. Foi Pre fe i to de Cu i a bá de 1962 a 1966, der ro tan do
a União De mo crá ti ca Na ci o nal, que es ta va no po der
cu i a ba no ha via mais de 14 anos. Vol tou à Assem bléia
Le gis la ti va para mais dois man da tos: de 1968 a 1974.
Ele geu-se De pu ta do Fe de ral em 1974. E de 1978 a
1982, ocu pou uma ca de i ra no Se na do da Re pú bli ca.

Sua luta pela cons tru ção da Fer ro nor te co me -
çou em 1975, como De pu ta do Fe de ral, quan do apre -
sen tou e con se guiu apro var no Con gres so Na ci o nal o 
pro je to de lei que in clu iu a li ga ção fer ro viá ria en tre
Ru bi néia, em São Pa u lo, e Cu i a bá, em Mato Gros so,
no Pla no Na ci o nal de Vi a ção. 

Mes mo lon ge da po lí ti ca, de po is que de i xou de
cum prir man da to no Se na do, Vi cen te Vu o lo ini ci ou
uma ba ta lha so li tá ria e in can sá vel pela con cre ti za ção
do seu pro je to – a Fer ro nor te –, até que, no iní cio do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, viu suas es pe -
ran ças co me ça rem a flo res cer. 

A Fer ro nor te atra ves sa gran des áre as de pro du -
ção do Cen tro-Oeste, como a re gião de Apa re ci da do
Ta bo a do, em Mato Gros so do Sul, e Ron do nó po lis,
em Mato Gros so.

Em seu tra ça do está uma das ma i o res pon tes
ro do fer ro viá ri as do mun do, so bre o rio Pa ra ná, en tre
São Pa u lo e Mato Gros so do Sul. Essa obra, um mar -
co na en ge nha ria ci vil bra si le i ra, foi ina u gu ra da pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so há três anos
e teve o in dis pen sá vel apo io do ex-Governador de
São Pa u lo, Má rio Co vas.

Mor reu um ho mem de ide a is que não fez for tu na 
nem nun ca teve ques ti o na do o seu com por ta men to
po lí ti co. Mor reu um Se na dor que sa bia o que que ria e
por esse so nho lu tou até o fim!

Qu e ro apre sen tar, des ta tri bu na, nos sa so li da ri -
e da de à sua mu lher, D. Ley de, e aos seus fi lhos Gley -
de, Vi cen ti nho e Fran cis co Vu o lo.

Sr. Pre si den te, apre sen ta re mos, na ses são de
ama nhã, jun ta men te com os ou tros Se na do res de
Mato Gros so – Car los Be zer ra e Jo nas Pi nhe i ro –,
mo ção de so li da ri e da de à fa mí lia pelo fa le ci men to do
ex-Senador Vi cen te Emí lio Vu o lo.

Era essa a co mu ni ca ção que en ten dia ser meu
de ver fa zer, nes ta tar de, da tri bu na do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, por vin te mi nu -
tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca de cla rou, há pou co tem po, que foi 
sur pre en di do com essa si tu a ção crí ti ca que é a ques -
tão da ener gia elé tri ca que abas te ce o nos so País.
Não ape nas o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, mas
pra ti ca men te toda a po pu la ção bra si le i ra fi cou sur pre -
sa com a no tí cia de que já se tor na va crí ti co o sis te ma
ener gé ti co bra si le i ro e com as pro vi dên ci as já anun ci -
a das para evi tar mal ma i or. Ine ga vel men te, en con tra -
mo-nos di an te de um im pas se. 

Esse ra ci o na men to a que será sub me ti do o País 
– tan to os con su mi do res, no âm bi to de suas re si dên -
ci as, quan to o co mér cio e, so bre tu do, as in dús tri as,
uma vez que es tas con so mem pra ti ca men te 45% de
toda a ener gia pro du zi da no País – im po rá à po pu la -
ção bra si le i ra con se qüên ci as im pre vi sí ve is. Su po si -
ções a res pe i to des sas con se qüên ci as são as mais
va ri a das, che gan do al guns a apon tar uma que da, nos 
pró xi mos 2 anos, de apro xi ma da men te 1,5% a 2% do
Pro du to Inter no Bru to.

O des con for to às mi lha res de fa mí li as Bra sil afo -
ra, os de sen con tros – por que te mos aí, hoje, gran de
nú me ro de ca sos es pe ci a is di an te das pro vi dên ci as e
do sis te ma de ra ci o na men to ado ta do –, que obri gam
a uma eco no mia de 20% em re la ção ao con su mo dos
me ses, sal vo en ga no, de ju nho ou ju lho do ano pró xi -
mo pas sa do. Então, são mi lha res e mi lha res de ca sas
que me re ce rão es tu dos es pe ci a is das dis tri bu i do ras
de ener gia por este Bra sil afo ra.

Sr. Pre si den te, não po de mos de i xar pas sar esse 
acon te ci men to sem as nos sas ob ser va ções, por que
pre ci sa mos ti rar dele li ções para o pre sen te e para o
fu tu ro, que aju dem a evi tar, em ou tras áre as da nos sa
eco no mia, trans tor nos como esse da in su fi ciên cia da
ener gia em nos so País.
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O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca se dis se sur -
pre en di do. E pos so di zer que ele, co nhe cen do-o
como o co nhe ço, sa ben do ser um ho mem sé rio, um
ho mem que pro cu ra ser o mais trans pa ren te pos sí vel
nas suas ati tu des, nas suas po si ções, teve a hu mil da -
de su fi ci en te para sen tir-se sur pre so e até in dig na do
com essa si tu a ção a que che ga mos. Con tu do, Sr. Pre -
si den te, ape sar de re co nhe cer mos a im pos si bi li da de
de o Pre si den te acom pa nhar tudo, de sa ber de tudo –
isso por que, sen do o Go ver no Fe de ral uma imen si -
dão de ques tões, mu i tas ve zes o res pon sá vel ma i or
pela ad mi nis tra ção fica im pos si bi li ta do de ter o co -
nhe ci men to ne ces sá rio até de pon tos vi ta is , a li ção
que pre ci sa mos ti rar des sa si tu a ção é que o Go ver no
não pode nun ca de i xar à von ta de da área eco nô mi ca
da Admi nis tra ção Pú bli ca as de ci sões con si de ra das
im por tan tes.

Há quan tos anos acon te ce isso! Não é ape nas
no Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Era as sim no Go ver no do Pre si den te José Sar ney.
A tí tu lo de se con so li da rem po lí ti cas eco nô mi cas, fi -
cam o Pre si den te e ou tras áre as do Go ver no à mer cê
da boa von ta de da equi pe eco nô mi ca. E o que pre ci -
sa mos re co nhe cer, Sr. Pre si den te, é que os eco no -
mis tas, os tec no cra tas, aque les que di tam as nor mas
de po lí ti cas ad mi nis tra ti vas des te País não são os do -
nos da ver da de. São sá bi os, com pe ten tes, acre di to
no es pí ri to de pá tria de cada um de les, mas tam bém
es tão su je i tos a erro.

Sr. Pre si den te, ne nhum Mi nis tro des te País ti -
nha a ou sa dia de con tra ri ar as po si ções e de ter mi na -
ções dos Mi nis tros da área eco nô mi ca. O Mi nis tro do
Pla ne ja men to e o Mi nis tro da Fa zen da são os do nos,
os res pon sá ve is por pra ti ca men te tudo. Se o pla no de
es ta bi li za ção eco nô mi ca ia dan do cer to, como con tra -
ri ar es sas fi gu ras tão ilu mi na das? O erro foi o ex ces so 
de con fi an ça e de po der atri bu í do aos Mi nis tros da
área eco nô mi ca.

Estou à von ta de para fa zer es sas ob ser va ções
por que, há mu i to tem po, quan do era Go ver na dor do
meu Esta do, pre o cu pei-me com a ques tão da ener gia 
elé tri ca. A du ras pe nas, bons re sul ta dos fo ram ob ti -
dos, par te com fi nan ci a men to ex ter no con ce di do pelo 
Go ver no fran cês, uma vez que uma em pre sa fran ce -
sa ga nhou a con cor rên cia para a pro du ção da tur bi na
e dos ge ra do res. Obser ve-se que, no edi tal, cons ta va
a exi gên cia de que, ga nhan do em pre sas in ter na ci o -
na is, es tas de ve ri am in te grar-se a em pre sas na ci o na -
is para a fa bri ca ção dos equi pa men tos. Pois bem, em
dois go ver nos, con se gui mos ele var nos sa pro du ção
em apro xi ma da men te 220 me ga watts de ener gia, o

que re pre sen ta pou co mais de um ter ço da ener gia
pró pria pro du zi da no Esta do de Go iás.

Além dis so, tam bém nos de ti ve mos na área de
sa ne a men to, com a água tra ta da, so bre tu do em Go -
iâ nia, ci da de que con ta com mais de 1 mi lhão de ha bi -
tan tes. Qu an do as su mi mos o Go ver no, em 1983, já
com 700 mil ha bi tan tes, ape nas 40% da po pu la ção
era abas te ci da de água tra ta da. Cu i da mos de cons -
tru ir com ple xos de cap ta ção e tra ta men to, que têm
abas te ci do Go iâ nia e ci da des vi zi nhas até hoje.

Srs. Se na do res, é cla ro que um go ver no es ta du -
al vive me lhor sua eco no mia, vis to que não está su je i -
ta a mo di fi ca ções tão brus cas como se ob ser va no
país como um todo. To da via, com todo o res pe i to que
te nho pelo Mi nis tro Pe dro Ma lan  que con si de ro uma
das fi gu ras mais im por tan tes, me re ce do ra do nos so
res pe i to e ad mi ra ção, que tem con du zi do a eco no mia
com com pe tên cia du ran te anos , sem qual quer des -
me re ci men to aos Mi nis tros que ocu pa ram o Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to, devo afir mar, sem medo de er -
rar, que eles jo ga ram o Pre si den te da Re pú bli ca
numa fria, numa si tu a ção até de ini bi ção, por que, du -
ran te todo esse tem po, eles não en xer ga ram nada
mais no Go ver no se não a es ta bi li da de eco nô mi ca.
Viam di a ri a men te os ín di ces in fla ci o ná ri os. To ma vam
to das as me di das em tor no dis so. E as sim nos jo gam
nes ta si tu a ção cons tran ge do ra, de ma ne i ra tal que
não sa be mos os efe i tos da es cas sez nem em quan to
tem po con se gui re mos su pe rar es sas di fi cul da des.

Sei que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca as -
su miu a li de ran ça dos tra ba lhos re la ti vos à bus ca de
so lu ções para a cri se, in cum bin do o Mi nis tro Pe dro
Pa ren te, seu au xi li ar mais pró xi mo, de co or de ná-los,
com o in tu i to de evi tar que os pre ju í zos se jam ma i o res 
du ran te a es cas sez de ener gia.

O ex-Ministro de Mi nas e Ener gia e os Mi nis tros
da área eco nô mi ca po de rão di zer que era im pos sí vel
pre ver a re du ção das águas no ano 2001. Não, Sr.
Pre si den te! Não é bem isso. Há três anos, as re pre -
sas do rio Pa ra na í ba es tão va zi as, e eles nem de ram
con ta dis so. É cla ro que a den si da de de chu va no
Cen tro-Oeste foi um pou co me nor, mas não a pon to
de com pro me ter o nos so sis te ma de pro du ção.

Sr. Pre si den te, acre di to no Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so, que Sua Exce lên cia dará a vol ta
por cima di an te des se pro ble ma, mas pre ci sa mos ti -
rar des sa ques tão da ener gia li ções para que o Bra sil
não so fra ama nhã con se qüên ci as tam bém de sas tro -
sas em ou tras áre as da nos sa eco no mia.

Re fi ro-me à área de pro du ção agro pe cuá ria no
Bra sil. A área eco nô mi ca do Go ver no não tem dis pen -
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sa do boa von ta de à agri cul tu ra do Bra sil. Só con se -
gue bus car so lu ções que em pur ram para a fren te as
ques tões que afli gem os pro du to res ru ra is, mas não
bus cam uma so lu ção de fi ni ti va. Mu i tas ve zes fica o
Mi nis tro da Agri cul tu ra a gri tar so zi nho di an te da afli -
ção dos agro pe cu a ris tas bra si le i ros. O Bra sil po de ria
es tar pro du zin do hoje em tor no de 150 mi lhões de to -
ne la das sem qual quer mi la gre. No en tan to, es ta mos
ain da sem che gar aos 100 mi lhões de to ne la das.
Mes mo as sim, pos so tes te mu nhar que o fato de ter -
mos che ga do ao pa ta mar de 80 a 85 mi lhões de to ne -
la das se deve a or dens que o Pre si den te mu i tas ve -
zes tem dado, con tra ri an do aque les que acham que o 
Go ver no não pode gas tar um cen ta vo se quer em
qual quer ou tra área da pro du ção bra si le i ra.

E ama nhã não nos po de mos as sus tar se, num
fu tu ro não mu i to re mo to, for mos sur pre en di dos com
uma de ca dên cia to tal e fa tal da agri cul tu ra no nos so
País. Os dé bi tos fo ram pror ro ga dos, adi a dos, mas
eles ven ce rão um dia.

Sr. Pre si den te, es pe ro que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, an tes do tér mi no do seu man -
da to, en tre gue à agri cul tu ra bra si le i ra um pla no agrí -
co la de fi ni ti vo, por que o agri cul tor, quan do vai à roça
se me ar, sabe os ris cos que cor re, sabe as ga ran ti as
que tem, sabe que ama nhã não es ta rá como mi lhões
e mi lhões de pro pri e tá ri os ru ra is des te País, en tre -
gan do suas pro pri e da des e in chan do os gran des cen -
tros, au men tan do as fa ve las e as pe ri fe ri as das ci da -
des.

É pre ci so que o Go ver no, an tes que seja tar de,
bus que re gras du ra dou ras ou – quem sabe – de fi ni ti -
vas para a agri cul tu ra do nos so País. A agri cul tu ra
deve ser tra ta da de ma ne i ra di fe ren te dos de ma is se -
to res da nos sa eco no mia. O co mer ci an te me re ce o
nos so ca ri nho, pois é um ins tru men to do nos so de -
sen vol vi men to, da cir cu la ção de ri que zas. Tam bém
te mos de ti rar o cha péu para o in dus tri al, o qual de ve -
mos re ve ren ci ar, haja vis ta que trans for ma a ma té -
ria-prima, cria ri que za, gera em pre go do dia para a
no i te. A agri cul tu ra, po rém, é di fe ren te dos ou tros se -
to res eco nô mi cos, pois o agri cul tor está su je i to a in -
tem pé ri es, pra gas, do en ças, va ri a ção per ma nen te de 
pre ço, con di ções das es tra das no es co a men to da sua 
pro du ção, a tan tos pro ces sos que tra zem di fi cul da des 
e pro vo cam mu dan ças re pen ti nas na pro du ção.

Pra ti ca men te to dos os pa í ses de sen vol vi dos do
mun do têm am pa ra do a agri cul tu ra, uma vez que sub -
si di am di re ta ou in di re ta men te, so cor rem, res pe i tam
os pro du to res quan do re cla mam e re i vin di cam. No
Bra sil, não tem sido as sim. To dos os agri cul to res que

bus ca ram re cur sos nos ban cos há dé ca das – não é
de ago ra –, há mu i to tem po, fo ram pas san do por um
pro ces so de de ca dên cia. A agri cul tu ra ain da so bre vi -
ve por ser um seg men to nu me ro so e por que o agri cul -
tor não sabe fa zer ou tra co i sa se não plan tar ou cri ar,
mas vai trans fe rin do, como o Go ver no faz, para o ano
se guin te a ques tão que de ve ria ser so lu ci o na da hoje.
O agri cul tor trans fe re, adia, pror ro ga, mas con ti nua
de ve dor; a sua pro pri e da de con ti nua ga ran tin do
aque le dé bi to, e nem ele e nem nin guém sabe o que
pode acon te cer no dia de ama nhã.

Gos ta ria que essa ques tão da ener gia pu des se
le var os Mi nis tros da área eco nô mi ca, do pla ne ja men -
to e da fa zen da a re fle tir mais so bre as ou tras áre as
da ad mi nis tra ção do nos so País. São re cur sos que
não com pro me tem po lí ti ca cen tral ne nhu ma, não. Mu -
i tas ve zes gas ta mos bi lhões com in cen ti vos para Su -
dam, para Su de ne e para ou tras áre as ad mi nis tra ti -
vas des te País, e um pou qui nho apli ca do na agri cul tu -
ra mu da ria o nos so ce ná rio pro du ti vo.

Gos ta ria que os res pon sá ve is pela nos sa po lí ti -
ca eco nô mi ca en ca ras sem a ad mi nis tra ção como um
todo, como uma or ques tra que, em fa lhan do um mú si -
co num de ter mi na do mo men to, pode des to ar todo um 
tra ba lho.

Não po de mos re le gar nin guém. Não po de mos
su bes ti mar área ne nhu ma nes te País. To das têm o
seu pa pel. Se a ener gia é con si de ra da es sen ci al, a
agri cul tu ra tam bém o é. No dia em que a agri cul tu ra
fa lir de uma vez por to das, nes te País, a pró xi ma fa -
lên cia será a da in dús tria, por que é a agri cul tu ra que,
que ren do ou não, sus ten ta a in dús tria; fa lin do a in dús -
tria, virá ime di a ta men te a fa lên cia do co mér cio. Aí,
será a fa lên cia to tal da so ci e da de bra si le i ra.

Assim, Sr. Pre si den te, que ro que este mo men to
de di fi cul da des por que es ta mos pas san do, ad vin do
da es cas sez de ener gia em nos so País, sir va para
que o Go ver no, o Se na do, a Câ ma ra dos De pu ta dos e 
to dos aque les que têm nas mãos a res pon sa bi li da de
de de ci são ti rem li ções, para que não vi ven ci e mos di -
fi cul da des ma i o res no dia de ama nhã.

De vi do a esse mo men to com ple xo por que pas -
sa o País, te nho me po si ci o na do ab so lu ta men te con -
trá rio à ven da das Cen tra is Elé tri cas de Go iás. O atu al 
Go ver no go i a no pro cu ra jus ti fi car a ven da das Cen -
tra is Elé tri cas com a ale ga ção de que o Go ver no do
PMDB, mais es pe ci fi ca men te o Go ver no do Se na dor
Ma gui to Vi le la, te ria ven di do a ge ra do ra de Ca cho e i ra 
Dou ra da. Àque la épo ca, eu me po si ci o nei, em prin cí -
pio, con tra, até que o Go ver na dor Ma gui to nos dis se
que a ge ra do ra não se ria ti ra da do lu gar e que aque le
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que a ad qui ris se não re du zi ria a sua pro du ção, pois
só te ria ener gia elé tri ca para ven der. E ain da que, em
aten di men to à po lí ti ca de pri va ti za ção do Go ver no
Fe de ral, o re sul ta do da ven da po de ria ser in ves ti do
em ou tros se to res. A dis tri bu i ção, não; essa fi ca ria
como Go ver no.

Sr. Pre si den te, cedi àque las ex pli ca ções e jus ti -
fi ca ti vas do nos so Go ver na dor e não cri ei mais pro -
ble mas. Eles têm ale ga do que se o PMDB ven deu a
ge ra do ra, não tem au to ri da de para cri ti car a ven da da 
dis tri bu i do ra. Estou mu i to à von ta de para me po si ci o -
nar in te i ra men te con trá rio, por que o úni co de ba te pú -
bli co que tive com o atu al Go ver na dor foi numa emis -
so ra de rá dio de Go iâ nia.

Na que le de ba te, o re pór ter per gun tou-me qual
se ria mi nha po si ção em re la ção à ven da das Cen tra is
Elé tri cas e da Com pa nhia de Sa ne a men to de Go iás,
que é es ta du al, se ele i to. Dis se: Sou ab so lu ta men te
con trá rio. Enten do que os ser vi ços de dis tri bu i ção de
ener gia e de água são es sen ci a is, não po dem ser en -
tre gues à ini ci a ti va pri va da, por que não é pos sí vel ha -
ver dois con cor ren tes. É pra ti ca men te um mo no pó lio. 

A mes ma per gun ta foi di ri gi da ao atu al Go ver na -
dor. Qu es ti o na ram: ”E você, De pu ta do, ele i to Go ver -
na dor, qual será sua po si ção?“ Res pon deu que não
ape nas se de cla ra va con trá rio, mas as su mia um com -
pro mis so de hon ra de que, ele i to, as Cen tra is Elé tri -
cas e a Sa ne a go não te ri am pre ço nem se ri am ven di -
das. Mas, de re pen te, de uma hora para ou tra, mu dou
de po si ção, como se o povo não me re ces se o mí ni mo
res pe i to, ain da mais ago ra.

Sr. Pre si den te, como ad mi tir a ven da de um pa -
tri mô nio pú bli co como aque le no mo men to em que
tem va lor tão re du zi do por con ta da cri se de ener gia
elé tri ca? Pos so me con for mar com a trans fe rên cia de
uma em pre sa es ta du al que dis tri bui ener gia em todo
o Esta do de Go iás e em par te dos Esta dos do Mato
Gros so e do To can tins nas mãos de uma mul ti na ci o -
nal que, mu i tas ve zes, não tem alma nem pá tria, com -
pra o nos so pa tri mô nio, es tan do de vi da men te con ta -
bi li za do o seu ren di men to men sal, quan to po de rão
man dar para o seu país no mês se guin te? Nes se
caso, onde fi ca rá o con su mi dor do meu Esta do? 

Não exis tem duas re des de ener gia elé tri ca nas
ruas ou nas in dús tri as. É uma só. Qu an do há con cor -
rên cia, o con su mi dor che ga a um su per mer ca do e é
ex plo ra do, di ri ge-se, na com pra se guin te, a ou tro es -
ta be le ci men to. Se não é bem tra ta do numa far má cia,
pro cu ra ou tra na pró xi ma vez. Mas o con su mi dor de
ener gia elé tri ca não terá ou tra em pre sa para pro cu -
rar, pois não há duas for ne ce do ras.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Se na dor Iris Re zen de, o tem po de V. Exª já está es go -
ta do há oito mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Estou
ter mi nan do, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do pela to le -
rân cia de V. Exª.

Assim, se ria a di la pi da ção de um pa tri mô nio pú -
bli co va li o sís si mo, já que é o úni co Esta do bra si le i ro
que tem pra ti ca men te 95% das pro pri e da des ru ra is
ele tri fi ca das. To das aque las re des fo ram do a das à
em pre sa, até quan do cons tru í das pe los pro pri e tá ri os
ru ra is.

De sen vol ve mos um pro je to ex tra or di ná rio de
ele tri fi ca ção ru ral – o mais ar ro ja do do Bra sil. Sr. Pre -
si den te, to dos os dis tri tos e po vo a dos con tam com a
ener gia elé tri ca. A rede de dis tri bu i ção, no Esta do de
Go iás, é uma das mais va li o sas des te País, e que ri am 
en tre gar essa em pre sa para uma mul ti na ci o nal, uma
vez que o Go ver na dor saiu pelo mun do a ofe re cê-la.
S. Ex.ª deu uma vol ta ao mun do, foi a apro xi ma da -
men te 8 ou 10 pa í ses, e, uti li zan do as nos sas em ba i -
xa das e nos sos em ba i xa do res, pro cu ra va as mul ti na -
ci o na is, ofe re cen do esse pa tri mô nio de va lor in cal cu -
lá vel.

De for ma que o Po der Pú bli co, o pró prio Go ver -
no Fe de ral, pre ci sa, ao nos so lado, to mar uma ati tu de
nes sa hora de afli ção, quan do te mos que pen sar em
pro du zir ener gia e não em ven der o pou co que te mos, 
nem de i xar nos so povo en tre gue à pró pria sor te, nas
mãos de uma mul ti na ci o nal que, em mu i tas áre as,
tem tra ta do o povo como se fos se mer ca do ria de se -
gun da clas se. Não po de mos fa zer isso! 

Sr. Presi den te, sou con tra. Ma ni fes to meu re pú -
dio à ven da das Cen tra is Elé tri cas de Go iás ao Se na do 
Fe de ral e faço um ape lo ao Go ver no Fe de ral para que
nos aju de nes sa luta não per mi tin do que nos so va li o so 
pa tri mô nio seja di la pi da do, um pa tri mô nio que cus tou
o suor, mu i tas ve zes até lá gri mas da gen te go i a na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro Dias,
pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cri mes bár ba -
ros, como o que vi ti mou há al gu mas se ma nas uma
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as ses so ra do De pu ta do Car los Minc, ocor ri do no ba ir -
ro ca ri o ca de San ta Te re sa, cos tu mam des per tar os
âni mos para a ques tão da vi o lên cia que se ge ne ra li za 
e ba na li za em nos sa so ci e da de. Emo ci o nam-se as
pes so as, re a li zam-se ma ni fes ta ções em lo gra dou ros
aber tos, os jor na is pu bli cam edi to ri a is in dig na dos, as
au to ri da des go ver na men ta is res pon sá ve is pela se gu -
ran ça pú bli ca fa zem de cla ra ção de que im ple men ta -
rão no vos pro gra mas de pre ven ção e com ba te à vi o -
lên cia. Pas sa dos os mo men tos mais agu dos da dor,
po rém – as sim como após a pas sa gem de A Ban da
na can ção de Chi co Bu ar que –, tudo vol ta à ro ti na,
cada qual em seu lu gar.

Duas co i sas, po rém, qua se sem pre fi cam sem
dis cus são e sem apro fun da men to. A pri me i ra é o fato
de que essa tal ro ti na é de cha ci nas com de ze nas de
mor tos nos fins-de-semana nas pe ri fe ri as das gran -
des ci da des – só que com ví ti mas anô ni mas. Po de -
mos dis cer nir aí um dos as pec tos mais in si di o sos da
vi o lên cia so ci al men te ins ti tu ci o na li za da, que é a in di -
fe ren ça pelo so fri men to do gran de Ou tro, da que le
com quem não nos iden ti fi ca mos – re fi ro-me a nós,
bra si le i ros das clas ses so ci a is mais fa vo re ci das.

Enquan to não en ten der mos que re si den tes de
Ta boão da Ser ra ou dos Jar dins, da Bar ra da Ti ju ca ou 
de Bel fort Roxo, to dos são se res hu ma nos igua is em
dig ni da de e di re i tos, não se re mos ca pa zes de abor -
dar de ma ne i ra efe ti va o pro ble ma da vi o lên cia. Não
pas sa re mos des ses sur tos pon tu a is de re vol ta que
re sul tam mais em som e fú ria que em luz.

A ou tra co i sa que sem pre fica por apro fun dar
são as ca u sas da vi o lên cia. Nes se as pec to, nor mal -
men te, fa la-se do de sem pre go, da fal ta de opor tu ni -
da des para os jo vens, fa to res que, ali a dos a uma cul -
tu ra de con su mo de sen fre a do, bom bar de a da em nos -
sas ca be ças pela pu bli ci da de dos me i os de co mu ni -
ca ção, pra ti ca men te em pur ra ri am es ses jo vens na di -
re ção do cri me e da vi o lên cia. Pou cas ve zes, abor -
da-se a ques tão da mo ral e dos va lo res que lhes es ta -
mos trans mi tin do, por in ter mé dio da es co la ar ru i na da
e ine fi ci en te, dos la res des fe i tos ou de pais au sen tes
pela ne ces si da de de tra ba lhar ho ras ex tras para pro ver 
o sus ten to da casa. Pou co se fala da so bre va lo ri za ção
do ”ter“ so bre o ”ser“. Ou tal vez fos se mais apro pri a do
di zer, an tes, que es ta mos de i xan do de trans mi tir aos
jo vens qua is quer va lo res, de i xan do-os no ”va le-tudo“.
Nesse sen ti do, é ine vi tá vel di zer que há fi gu ras pú bli -
cas – nos me i os ar tís ti cos e tam bém em nos so meio
po lí ti co – cuja atu a ção de so nes ta, des ca ra da e im pu -
ne, cuja apo lo gia do de li to é, numa pa la vra, per ni ci o -
sa para a for ma ção dos nos sos jo vens.

Não é por ou tra ra zão que re cen te pes qui sa da
Unes co re ve la de sa len to e re vol ta, que as som bra e
pre o cu pa: ape nas 36% dos jo vens con si de ram a de -
mo cra cia o re gi me ide al para o nos so País. Vin te e um 
por cen to con si de ram que o me lhor re gi me é a di ta du -
ra ou é in di fe ren te. Jus ti fi cam alar de an do que o re gi -
me de mo crá ti co só lhes tem le ga do vi o lên cia, fal ta de
opor tu ni da des e po bre za.

Sem dú vi da, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do -
res, tra ta-se de in dig na ção. Aliás, mais do que in dig -
na ção é re vol ta di an te de um ce ná rio de tre men da in -
jus ti ça so ci al. 

Essa ques tão da trans mis são de va lo res que vi -
a bi li zem a vida em so ci e da de im põe, des de logo, o re -
co nhe ci men to da res pon sa bi li da de de to dos nes sa
ta re fa. Erra mos gra ve men te quan do pen sa mos que o
com ba te à vi o lên cia, seja na pre ven ção – pela edu ca -
ção dos jo vens e pelo de sen vol vi men to eco nô mi co
ge ra dor de em pre gos, seja na re pres são – pela ati vi -
da de po li ci al e pela jus ti ça pe nal – cabe uni ca men te à 
au to ri da de go ver na men tal. Fu gi mos à nos sa res pon -
sa bi li da de de ci da dãos pre o cu pa dos com o
bem-estar pre sen te e fu tu ro da Na ção.

Essa cons ciên cia do pa pel que cabe a to dos e a
cada um no com ba te a toda for ma de vi o lên cia é o
que fun da men ta as me tas e dá es pí ri to à atu a ção da
or ga ni za ção in ter na ci o nal cha ma da Pro je to de
Não-Violência, que me traz à tri bu na hoje. Tra ta-se de
uma as so ci a ção de ho mens de ne gó ci os que, a par tir
des sa to ma da de cons ciên cia da ne ces si da de de
cada um fa zer sua par te, es ta be le ce ram um con ce i to
bá si co para sua atu a ção: o de Ci da da nia Empre sa ri -
al, tam bém re fe ri do como Sen si bi li da de Empre sa ri al.

Como um dos prin ci pa is fa to res do exer cí cio da
vi o lên cia é a arma de fogo, o Pro je to de Não-Violência 
ado tou como símbolo o re vól ver com o cano tor ci do
em nó, idéia do es cul tor su e co Re u ters wärd. Pelo mun -
do todo, há 20 mo nu men tos com esse sím bo lo, um de -
les lo ca li za do di an te da sede das Na ções Uni das, em
Nova Ior que, um na Ci da de do Cabo, na Áfri ca do Sul,
ou tro em Curi ti ba, no Pa ra ná. Seu lema é ”Inspi rar,
mo ti var e com pro me ter os jo vens em um mo vi men to
mun di al para a re du ção ra di cal da vi o lên cia“.

Sr. Pre si den te, abro pa rên te se aqui para pres tar 
ho me na gem ao ins pi ra dor des se pro je to no Bra sil, o
em pre sá rio Ro ber to De me ter co, de Cu ri ti ba. Co nhe -
cen do o Pro je to de Não-Violência, na Fló ri da, há al -
gum tem po atrás, o em pre sá rio pa ra na en se or ga ni -
zou-se para tra zê-lo ao País. No Bra sil, a ci da de de
Cu ri ti ba se dia o pro je to. Ali, ati vi da des como apre sen -
ta ções nas es co las e ses sões de ori en ta ção aos jo -
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vens para o em pre go po si ti vo de seu tem po li vre vêm
apre sen tan do re sul ta dos pro mis so res. 

Um gru po de es tu dan tes cu ri ti ba nos foi es co lhi -
do como Emba i xa do res da Não-Violência. Tre i na dos
para a so lu ção de con fli tos e para a mo ti va ção de co -
le gas, eles es tão le van do as idéi as do pro je to a to das
as es co las da ci da de, além de en vol ve rem pais, pro -
fes so res e ou tras or ga ni za ções co mu ni tá ri as na cri a -
ção de con se lhos lo ca is de não-violência e no de sen -
vol vi men to de pro gra mas ino va do res para a re du ção
dos ín di ces de vi o lên cia em suas co mu ni da des.

Às em pre sas par ti ci pan tes do Pro gra ma com o
fi nan ci a men to de suas ati vi da des é dado o di re i to de
usar o sím bo lo do Pro gra ma de Não-Violência em
seus ma te ri a is pu bli ci tá ri os. Essas em pre sas po dem,
des se modo, adici o nar à sua ima gem o ró tu lo de em -
pre sa com pro me ti da com a re du ção da vi o lên cia, o
que lhes con fe re, sem a me nor dú vi da, um acrés ci -
mo de sim pa tia por par te de even tu a is cli en tes e
mes mo dos que não fazem uso dos seus ser vi ços ou
pro du tos. 

A vi o lên cia cres ce as sus ta do ra men te – e Cu ri ti -
ba não é ex ce ção à re gra –, está no dia-a-dia, nas
ruas, à luz do sol, im pli can do per da de vi das hu ma -
nas, de for ma sem pre ce den tes. A Se cre ta ria de Se -
gu ran ça Pú bli ca do Pa ra ná é im po ten te para co i bir o
cres ci men to avas sa la dor da vi o lên cia na ca pi tal do
Pa ra ná. Um pro je to como este, evi den te men te, só
pode me re cer os apla u sos da po pu la ção e o aval das
au to ri da des. 

Assim, faz-se re a li zar, em Cu ri ti ba, aque le con -
ce i to de ci da da nia em pre sa ri al, ao mes mo tem po
com pro me ten do as em pre sas com pro je tos de in te -
res se co mum e atre lan do sua ima gem a uma ati vi da -
de po si ti va e pro po si ti va. Todo em pre sá rio mo der no e
cons ci en te sabe que essa ima gem é tão im por tan te
para os ne gó ci os quan to o re co nhe ci men to ge ral da
qua li da de dos seus pro du tos ou dos seus ser vi ços. É
a em pre sa de vol ven do à so ci e da de o be ne fí cio de
par te de seus lu cros e re ce ben do de vol ta, em con fi -
an ça e boa von ta de, a res pos ta dos con su mi do res
mais cons ci en tes. É a em pre sa exer ci tan do na ple ni -
tu de a sua fun ção so ci al. 

É a ma ne i ra de mo bi li zar to dos nes se es for ço
para re du zir a vi o lên cia de nos sa so ci e da de, sem es -
pe rar que o Esta do ve nha pro ver to das a so lu ções. O
Esta do tem de mons tra do sua in com pe tên cia, sua in -
ca pa ci da de na re du ção da vi o lên cia da nos sa so ci e -
da de. 

Nes se sen ti do, o exem plo pa ra na en se mos tra
como de ve mos en ten der a ci da da nia, não so men te

dos di re i tos dos in di ví du os, mas de seus de ve res, e
tam bém dos das em pre sas.

Este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, tem por
ob je ti vo não ape nas ho me na ge ar o em pre sá rio Ro -
ber to De me ter co pela ins pi ra ção que o le vou a or ga -
ni zar esse pro je to, em Cu ri ti ba, mas tam bém es ti mu -
lar em pre sá ri os de todo o País para dar con ti nu i da de
a esse tra ba lho. Tem tam bém por ob je ti vo con vo car o
se tor pú bli co para es ta be le cer a ne ces sá ria par ce ria,
a fim de que um pro je to ino va dor, mo der no e efi ci en te
como esse pos sa ex pan dir-se, ofe re cen do, pela sua
com pe tên cia, um re sul ta do mais po si ti vo no com ba te
à vi o lên cia no nos so País. Se iso la da men te, sem
gran de apo io, um pro je to como esse já ob tém re sul ta -
dos ex pres si vos nas es co las de Cu ri ti ba, ob vi a men te, 
com apo io pú bli co e com ma i or par ti ci pa ção da so ci e -
da de ha ve rá de pro por so lu ções ade qua das para o
en fren ta men to da cres cen te vi o lên cia no Bra sil.

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, de que esse é o ca mi nho para a cons tru ção de
um ama nhã me lhor, com mais res pe i to aos di re i tos
hu ma nos e mais li ber da de, por que ha ve rá me nos
cons tran gi men to pela for ça. É, sem dú vi da, uma es -
pe ran ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, 
pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, vol to a esta tri -
bu na para abor dar dois as sun tos mu i to im por tan tes
que ti ve ram gua ri da em to das as es fe ras de Go ver no,
es pe ci al men te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, do Mi -
nis tro Oví dio de Ânge lis e do pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca.

O pri me i ro tema abran ge o su ces so da ne go ci a -
ção que en vol veu 128 mil mu tuá ri os do Pro gra ma de
Ação Inte gra da de Ha bi ta ção – PAIH. Gra ças à nos sa
in ter me di a ção di re ta, ao tra ba lho da Ban ca da Fe de ral 
do PMDB de Go iás, cons ti tu í da des te Se na dor e dos
Se na do res Iris Re zen de e Ma gui to Vi le la, a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral de ci diu per do ar o sal do de ve dor
des ses mu tuá ri os e co brar ape nas 12% do va lor de
ava li a ção do imó vel, for ne cen do, as sim, a es cri tu ra
de fi ni ti va da casa pró pria para as fa mí li as com ren da
men sal de um a três sa lá ri os mí ni mos.

O PAIH vi nha se alas tran do, des de o Go ver no
Col lor, foi sub me ti do a vá ri os pla nos eco nô mi cos e ti -
nha o sal do de ve dor mu i to ele va do. Os mu tuá ri os, re -
pi to, de ren da en tre zero e três sa lá ri os mí ni mos eram
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obri ga dos a pa gar pres ta ções al tís si mas hoje. Mais
do que pa gar a pres ta ção, ain da ti nham o medo, de
uma hora para ou tra, por um atra so, por per da do em -
pre go, por uma di fi cul da de de do en ça em casa de ter
que aban do nar a casa que pa ga ram du ran te seis
anos.

O be ne fí cio está atin gin do, ini ci al men te, cer ca
de dez mil mu tuá ri os de 44 con jun tos ha bi ta ci o na is,
es pa lha dos por trin ta mu ni cí pi os go i a nos. E será es -
ten di do con for me de cla ra ção do Pre si den te da Ca i xa, 
Emí lio Ca raz zai, para todo o Bra sil. Des sa ne go ci a -
ção tam bém par ti ci pa ram di re ta men te a Equi pe Eco -
nô mi ca do Go ver no Fe de ral, téc ni cos da Se cre ta ria
do De sen vol vi men to Urba no e, como eu dis se, o pró -
prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

A mes ma sen si bi li da de mos tra da em Bra sí lia
para com as pes so as mais hu mil des atin giu tam bém,
pela pri me i ra vez, com re la ção à ha bi ta ção, o Go ver -
no de Go iás. Con clu í das to das as eta pas de ne go ci a -
ção que re sul tou no per dão do sal do de ve dor e na re -
du ção de 88% do va lor do imó vel, as au to ri da des es -
ta du a is as si na ram hoje com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, em Go iâ nia, um acor do para que o Go ver no
Esta du al as su ma a qui ta ção des ses 12% res tan tes
de to dos os mu tuá ri os, ação que tam bém ti nha sido
pro pos ta por vá ri os pre fe i tos, já que in te res sa va para
eles tam bém acer tar esse gran de dra ma so ci al em
vá ri os mu ni cí pi os de Go iás.

Sr. Pre si den te, pas so a ler aqui a re la ção dos
mu ni cí pi os, cum pri men tan do cada um dos mo ra do -
res – que pas sa ram, du ran te tan tos anos, por esse
gran de sa cri fí cio – por essa con quis ta, res sal tan do
tam bém essa união de es for ços dos três Se na do res
por Go iás  Se na dor Iris Re zen de, apa i xo na do por ha -
bi ta ção, o ho mem que lan çou o mu ti rão no Bra sil todo; 
o Se na dor Ma gui to Vi le la, que tam bém fez um pro gra -
ma ha bi ta ci o nal mu i to for te, e eu, que con se gui co lo -
car na Cons ti tu i ção Fe de ral a emen da da mo ra dia.

São os se guin tes Mu ni cí pi os e con jun tos aten di -
dos nes sa ne go ci a ção que con se gui mos com mu i ta
fir me za: na ci da de de Apa re ci da de Go iâ nia, no en tor -
no de Go iâ nia, os con jun tos Bela Mo ra da, Ci da de
Vera Cruz, Estre la do Sul, So lar Park IV, So lar Park V,
Se tor Pla ní cie, Vila Adé lia II; na ci da de de Bar ro Alto,
Vila Espe ran ça; na ci da de de Bela Vis ta, Pé ro las do
Sul; na ci da de de Bom Je sus de Go iás, Pa dre Nos so;
na ci da de de Ca ta lão, Jar dim Ipa ne ma; na ci da de de
Go i a ná po lis, Bela Vis ta; em Go i a né sia, Ba ir ro Co voá;
em Go iâ nia, Mo ra da do Bos que e Par que Athe neu
VIII; em Go i a ni ra, Jar dim Impe ri al; em Go i a tu ba, Re -
cre io dos Ban de i ran tes; em Ia ci a ra, Par que das Na -

ções; em Inhu mas, So lar Park VI e Te o do ro A. Re -
zen de; em Ipa me ri, Ro meu de Car va lho; em Ipo rá,
Rosa dos Ven tos; em Ita gua ri, Três Po de res; em Ita -
pi ra puã, São Do min gos; em Itum bi a ra, Nor ma Gi bal -
di; em Ja taí, Estre la Dal va e Rio Cla ro III; na ci da de
de Mi ne i ros, Nova Re pú bli ca; em Mor ri nhos, Mon te
Ver de; em Ni que lân dia, o con jun to Set ha; em Ori zo -
na, o con jun to Ci ne lân dia; em Pal me i ras de Go iás,
Alta da Fa ve i ra; em Pi res do Rio, Rio Co rum bá II; em
Qu i ri nó po lis, Par que Flam bo yant; em Rio Ver de, Re -
si den ci al Bu ri tis e São To maz; na ci da de de Ru bi a ta -
ba, Mo ra da do Ipê; em San ta He le na, Nos sa Se nho ra
Apa re ci da; em Se na dor Ca ne do, Ui ra pu ru, Ui ra pu ru
II, Ui ra pu ru III; em Trin da de, Dona Iris, Jar dim Ta ma -
re i ras e Se tor Ma ri se.

Sr. Pre si den te, ci tei no mi nal men te to dos es ses
con jun tos para mos trar a to dos os mo ra do res a nos sa 
ale gria de con se guir uma vi tó ria tão ex pres si va, com
a boa von ta de de to das as es fe ras fe de ra is na ne go ci -
a ção para aca bar com esse dra ma des sas pes so as
de pa gar a sua casa e não sa ber o va lor do sal do de -
ve dor.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Obri ga do,
Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo apar te que me con ce -
de V. Exª. Estou in ter fe rin do no pro nun ci a men to de V.
Exª, pri me i ro, para cum pri men tá-lo. V. Exª tem sido
au tor de gran des ini ci a ti vas nes ta Casa. E essa ora
anun ci a da foi re al men te mu i to im por tan te. Vivi, des de 
o iní cio, a pre o cu pa ção de V. Exª com as mi lha res de
fa mí li as que ha bi tam es sas mo ra di as. São mo ra di as
sim ples, ha bi ta das por fa mí li as po bres, mas cujo pre -
ço, ten do em vis ta os re a jus tes, foi-se tor nan do im pra -
ti cá vel. A cada dia, as fa mí li as es pe ra vam re ce ber um
ofi ci al de jus ti ça que as in ti ma ria a de i xar a pro pri e da -
de. Em boa hora V. Exª as su miu essa ca u sa, e hoje
pos so qua li fi cá-lo como gran de ven ce dor. Tive opor -
tu ni da de, a con vi te de V. Exª, de com pa re cer ao ga bi -
ne te do Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, o
Dr. Emí lio Ca raz zai, e sa li en to a boa von ta de com que 
aque le ho mem pú bli co dis pen sou seus cu i da dos a
essa ca u sa, tor nan do-se, na ver da de, peça mu i to im -
por tan te para au xi li ar o Go ver no a en con trar a so lu -
ção. Cum pri men to V. Exª, o Pre si den te da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral e o Pre si den te da Re pú bli ca por te -
rem pro por ci o na do essa so lu ção ex tra or di ná ria para
mais de dez mil fa mí li as ape nas em Go iás. Se na dor
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Ma u ro Mi ran da, con ti nue lu tan do so bre tu do pe las ca -
ma das mais so fri das da so ci e da de.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço-lhe o apar te, que aco -
lho com mu i to pra zer e mu i ta hon ra.

Qu e ro di zer às 128 mil fa mí li as es pa lha das pelo
Bra sil que essa gran de con quis ta deve ser exi gi da na
sede da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral de cada Esta do,
nas ne go ci a ções com Pre fe i tos e Go ver na do res.
Essa foi uma me di da do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, tão des gas ta do nes se mo men to. Mas
pre ci sa mos fa zer-lhe jus ti ça quan do Sua Exce lên cia
im ple men ta algo tão cor re to e que atin ge es pe ci al -
men te os mais po bres.

Sr. Pre si den te, o se gun do as sun to que me traz à 
Casa está tam bém re la ci o na do à ques tão da mo ra -
dia. Tra mi ta no Se na do Fe de ral, há oito anos pre ci sa -
men te, o Pro je to nº 181, de no mi na do Esta tu to da Ci -
da de. O re fe ri do pro je to re gu la men ta os arts. 181 e
182 da Cons ti tu i ção Fe de ral com re la ção às leis ur ba -
nas. Ama nhã, na Co mis são de Assun tos So ci a is do
Se na do Fe de ral, será re a li za da uma au diên cia pú bli -
ca, com a par ti ci pa ção de au to ri da des e de téc ni cos
li ga dos ao se tor de de sen vol vi men to ur ba no. Tra ta-se
de mais um pas so de ci si vo para a vi a bi li za ção de me -
ca nis mo que aju de os ad mi nis tra do res mu ni ci pa is,
prin ci pal men te os dos gran des cen tros.

Espé cie de ”ca i xa de fer ra men tas“, o Esta tu to
da Ci da de pres tar-se-á a do tar o po der pú bli co mu ni -
ci pal de base le gal para as ações go ver na men ta is. O
pró prio di re i to à mo ra dia, pelo qual esta Casa tan to
fez, re cen te men te acres ci do ao rol dos di re i tos so ci a -
is cons ti tu ci o nal men te as se gu ra dos, so men te ga nha -
rá efe ti vi da de se hou ver me ca nis mos que com ba tam
a es pe cu la ção imo bi liá ria e per mi tam a im ple men ta -
ção de po lí ti cas so ci al men te jus tas. Da mes ma for ma, 
as ações de sa ne a men to e os ser vi ços de trans por te
se rão me nos one ro sos, na me di da em que haja ma i or 
ra ci o na li da de na ocu pa ção dos es pa ços ur ba ni za dos. 
Em ra zão de suas con vic ções pro gra má ti cas, con tu -
do, cada ad mi nis tra ção po de rá uti li zar as fer ra men tas 
que lhe pa re ce rem mais apro pri a das. 

Fru to do con sen so pos sí vel, o pro je to cer ta men -
te con te rá, de um ou de ou tro pon to de vis ta, im per fe i -
ções e im pro pri e da des. No en tan to, en con tra-se in te -
gral men te aten di da sua prin ci pal fi na li da de: apa re lhar 
a ad mi nis tra ção mu ni ci pal. Na nos sa óti ca, o Esta tu to
da Ci da de vai re pre sen tar a ver da de i ra re for ma ur ba -
na de que tan to ne ces si ta mos ao su prir a ca rên cia
nor ma ti va que mu i to pre ju di ca as pre fe i tu ras em todo
o País.

Di an te de tão im por tan te tema, Sr. Pre si den te,
Sr.ªs e Srs. Se na do res, fica aqui o con vi te para que to -
dos os Par la men ta res des ta Casa com pa re çam à au -
diên cia pú bli ca e apre sen tem su ges tões para que o
de sen vol vi men to pla ne ja do dos nos sos mu ni cí pi os
saia de fi ni ti va men te do pa pel e pro vo que a me lho ria
na qua li da de de vida de mais de 80% dos bra si le i ros
que mo ram em nos sas ci da des.

Eram es sas as duas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men -
des, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te fi nal de se -
ma na, vi si tei al guns mu ni cí pi os da cha ma da Zona da
Mata no meu Esta do, que tem o Mu ni cí pio de Ro lim
de Mou ra como uma es pé cie de ca pi tal re gi o nal da -
que la ri quís si ma re gião do Esta do. 

Ro lim de Mou ra é uma ci da de fan tás ti ca, bo ni ta, 
mo der na, bem tra ça da, que, sob a ad mi nis tra ção do
Pre fe i to Ivo Cas sol, tem re al men te ser vi do de car tão
de vi si ta para quem vi si ta Ron dô nia e aque la re u nião.

A par tir de Ro lim de Mou ra vi si tei o Mu ni cí pio de
Alta Flo res ta, uma re gião de ter ras fér te is, gran de
pro du to ra de café, onde tal vez se con cen tre a ma i or
pro du ção de café. Tive uma re cep ção ca lo ro sa por
par te do Vi ce-Prefeito, Da ni el De i na, do Pre si den te
da Câ ma ra, o Ve re a dor Sadi Pos sa, e mu i tas ou tras li -
de ran ças. Ouvi os an se i os, os re cla mos e as ex pec ta -
ti vas da que la co mu ni da de.

No mes mo dia, di ri ge-me a um ou tro Mu ni cí pio
tam bém da que la re gião, Alto Ale gre dos Pa re cis, que
tam bém tem sua eco no mia toda as sen ta da na pe que -
na pro pri e da de e tal vez seja o ma i or pro du tor de fe i -
jão no Esta do, sem de i xar, en tre tan to, de ser gran de
pro du tor de café. Lá, re ce bi uma aco lhi da sem pre ce -
den tes do Pre fe i to João Matt e do Pre si den te da Câ -
ma ra de Ve re a do res, Ve re a dor Nery Bi an chin.

No dia se guin te, di ri ge-me ao Mu ni cí pio San ta
Lu zia D’Oeste. Da mes ma for ma, o Pre fe i to Nel son
Ve lho, o Vi ce-Prefeito, uma fi gu ra ex tra or di ná ria, João 
Lam pug na ni, e o Ve re a dor Abel Ro dri gues, Pre si den -
te da Câ ma ra, tam bém me re ce be ram na que la lo ca li -
da de de bra ços aber tos. Esse Mu ni cí pio, di fe ren te
dos ou tros dois, tem tam bém o seu de sen vol vi men to
qua se que todo as sen ta do na pro du ção ru ral. Lá, a
pro du ção de le i te pre do mi na, pois é uma ba cia le i te i ra 
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ex pres si va do Esta do, mas tam bém não de i xa de ser
um gran de pro du tor de café.

Fiz ques tão de fa lar um pou co des ses três Mu ni -
cí pi os ape nas para re gis trar a V. Exª, Sr. Pre si den te, e
aos Srs. Se na do res, que Ron dô nia hoje pas sa por ex -
tre mas di fi cul da des no que se re fe re à pro du ção de
café e seu pre ço, que ca í ram as sus ta do ra men te de
2000 para 2001. Nes ses três Mu ni cí pi os, vi ver da de i -
ra an gús tia nos ros tos da que les pro du to res ru ra is que 
com pa re ce ram à Câ ma ra de Ve re a do res para pres ti -
gi ar a pre sen ça do Se na dor. Per ce bi, em suas fa ces,
a an gús tia de ver o pre ço do café ca in do a cada dia
sem a pos si bi li da de de ti rar o café da roça, em al guns
ca sos, se quer de co lher o café, pois os cus tos da co -
lhe i ta são ma i o res do que o va lor da saca do café. 

Veja, Sr. Pre si den te, que Ron dô nia ocu pa hoje a 
quar ta po si ção no ran king na ci o nal de pro du to res de
café e é o se gun do ma i or pro du tor do café Co ni lon.
Das qua se 90 mil pro pri e da des ru ra is – Ron dô nia é
um Esta do es sen ci al men te agrí co la que tem na pe -
que na pro pri e da de sua gran de ri que za – 44 mil des ti -
nam-se à ex plo ra ção do café. São du zen tos e tre ze
mil cen to e vin te e oito hec ta res de la vou ra de café,
se gun do da dos do IBGE. Este ano, a co lhe i ta deve
be i rar as du zen tos e qua ren ta mil to ne la das, com 2
mi lhões e 200 mil sa cas de café be ne fi ci a das. No ano
pas sa do, o pre ço mé dio os ci lou en tre R$70,00 e
R$80,00; este ano – pas me, Sr. Pre si den te –, gira en -
tre R$40,00 e R$45,00.

Vi lá o su plí cio dos agri cul to res. Mu i tos de les fa -
la ram em ven der suas pro pri e da des para pa gar a
con ta do ban co, algo se me lhan te ao que dis se o Se -
na dor Iris Re zen de, com mu i ta pro pri e da de, há al -
guns mi nu tos, da tri bu na, e que leva a to dos à re fle xão 
de que fal ta ao Go ver no Fe de ral, re al men te, uma po lí -
ti ca agrí co la sé ria.

De nun ci ei des ta tri bu na, al guns me ses atrás, a
ques tão da re ten ção do café. O Bra sil es ta va per den -
do no mer ca do in ter na ci o nal exa ta men te por con ta
des sa po lí ti ca de re ten ção. É pre ci so re gis trar que o
Bra sil cum priu, na ver da de, com o com pro mis so ex -
ter no, fez sua par te, en quan to ou tros pa í ses sig na tá -
ri os des se en ten di men to in ter na ci o nal não o cum pri -
ram, como foi o caso do Vi et nã, que au men tou suas
ex por ta ções. Só para que V. Exª e os Srs. Se na do res
te nham idéia, de abril de 2000 a mar ço de 2001, o Vi -
et nã em bar cou 12,5 mi lhões de sa cas de café, 14%
do to tal das ex por ta ções mun di a is. Cres ceu a sua
par ti ci pa ção no mer ca do em 36%. No mes mo pe río -

do, o Bra sil ex por tou 18 mi lhões de sa cas, 13% a me -
nos do que ex por tou em igual pe río do no ano an te ri or.

A con se qüên cia di re ta dis so, Sr. Pre si den te, foi
que o Bra sil per deu par ti ci pa ção nas ex por ta ções
mun di a is. Re du zi mos essa nos sa par ti ci pa ção de 25
para 21%. Inter na men te, o pre ço do café caiu as sus -
ta do ra men te, como já dis se. Pas sa mos de uma mé dia 
de R$70, 80,00 para uma mé dia R$40, 45,00, pre ço
que não co bre se quer o cus to de pro du ção. 

Per gun to-me: Qu a is as so lu ções? Qual a sa í da
que de ve mos en con trar para pro te ger o nos so pro du -
tor? Como se tra ta de uma ques tão de mer ca do e não 
se pode ma ni pu lar o mer ca do di re ta men te, até por -
que o Bra sil não ado ta me di das de sub sí di os da sil vi -
cul tu ra, o que para mim é um erro, con si de ran do que
ou tros pa í ses da Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos pra ti -
cam aber ta men te o sub sí dio da sua agri cul tu ra, pa re -
ce-me que o ca mi nho, in ter na men te, se ria a mo der ni -
za ção das la vou ras, com o ob je ti vo de re du zir cus tos,
im ple men tar a mo der ni da de, de sen vol ver má qui nas
ca pa zes de pro du zir o café – um exem plo da cul tu ra
de que es ta mos fa lan do – a um pre ço mais aces sí vel.

Te nho no tí ci as de que a nos sa Embra pa de sen -
vol ve uma má qui na de der ri ça de café, uma es pé cie
de mo tos ser ra ao in ver so, que fa ci li ta ria so bre ma ne i -
ra o tra ba lho do agri cul tor na der ri ça do café, na co -
lhe i ta do café. 

É pre ci so que o Go ver no bra si le i ro co ra jo sa -
men te dê sub sí di os e in cen ti vos para que os in su mos
usa dos na la vou ra ca fe e i ra te nham um pre ço me nor,
pois, o pre ço dos in su mos sobe jun to com o da
mão-de-obra. To dos os in su mos são cal cu la dos com
base na va ri a ção do dó lar, por que é ma té ria-pri ma
im por ta da, en quan to o pre ço do café é in ver sa men te
pro por ci o nal, cai. Uma ou tra me di da que po de ria ser
dis cu ti da e que de fen di com es ses agri cul to res quan -
do vi si tei os três mu ni cí pi os a que me re fe ri, Sr. Pre si -
den te, é que o Ban co do Bra sil, que o Go ver no e que
os Mi nis té ri os da área eco nô mi ca en con trem uma for -
ma para re fi nan ci ar a dí vi da des ses pe que nos agri -
cul to res, que to mam R$3 mil ou R$4 mil por ano e não 
têm con di ção de pa gar. É pre ci so, por tan to, alon gar o
per fil da dí vi da, dar um pra zo que não seja in fe ri or a
qua tro anos, se não ele não vai con se guir hon rar seus
com pro mis sos. Pa re ce-me que o ne gó cio do Ban co
do Bra sil é, além de fo men tar a pro du ção, em pres tar
di nhe i ro, não to mar a ter ra dos agri cul to res. Se não
hou ver uma re ne go ci a ção da dí vi da, o Ban co do Bra -
sil se trans for ma rá numa imo bi liá ria, por que ele não
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fará ou tra co i sa a não ser to mar a ter ra dos agri cul to -
res e ven der. Mas, nes te caso, per gun to: ven der para
quem, se o que está acon te cen do com uma po lí ti ca
como esta é exa ta men te a eva são do ho mem do
cam po para au men tar a po bre za nas gran des ci da -
des bra si le i ras?

É pre ci so, tam bém, como um dos itens que po -
dem mi ni mi zar esse pro ble ma, Sr. Pre si den te, que o
Go ver no, co ra jo sa men te, faça mais in ves ti men tos na
ex ten são ru ral. É mu i to aca nha do, hoje, o que o Go -
ver no gas ta, tan to o Go ver no Fe de ral quan to os go -
ver nos es ta du a is, na ex ten são ru ral. E são es ses ex -
ten si o nis tas que le vam as in for ma ções, que le vam
tec no lo gia aos nos sos pro du to res.

Um ou tro pon to ain da re la ti vo à re ne go ci a ção
se ria a re du ção das ta xas dos ju ros, por que ju ros in -
de xa dos o agri cul tor, efe ti va men te, não terá con di -
ções de pa gar. 

Por fim, é pre ci so des bu ro cra ti zar o cré di to. Ele
tem que ser mais ágil, mais prá ti co. Ve jam que, no
Esta do de Ron dô nia, como se não bas tas sem to dos
os pro ble mas por que es ta mos pas san do, vêm ain da
os ban cos ofi ci a is exi gi rem a aver ba ção dos 80% da
área de cada pro pri e da de como área de pre ser va ção, 
como área de re ser va le gal – a tão dis cu ti da Me di da
Pro vi só ria nº 2.080.

Ora, o Esta do de Ron dô nia, como já dis se, tem
toda a sua eco no mia em cima da pe que na pro pri e da -
de. São qua se no ven ta mil pe que nas pro pri e da des
que não pas sam de cem hec ta res. Como é que um
agri cul tor vai vi ver com ape nas 20% da sua área –
que, na ver da de, não são 20%, por que se hou ver um
des con to das áre as de pre ser va ção per ma nen te
como as ma tas ci li a res, as es tra das, os es pa ços usa -
dos por es co las, pela sede, pelo cur ral, aca ba fi can do
com me nos de 12%. São es sas ques tões que o Go -
ver no tem de ter co ra gem de en fren tar e re al men te
mu dar, como dis se aqui o Se na dor Iris Re zen de. É
pre ci so pres ti gi ar a agri cul tu ra bra si le i ra, tor nar o
agri cul tor um par ce i ro nos so, e isso não vem acon te -
cen do.

Exter na men te, pa re ce-me que não há mu i to o
que fa zer, por que es ta mos fa lan do de mer ca do. Sem -
pre que há uma ofer ta mu i to gran de, o pre ço cai, e
per de mos o mer ca do, que o Bra sil pre ci sa re con quis -
tar. Para tan to, o Go ver no bra si le i ro pre ci sa in ves tir

ma ci ça men te em mar ke ting do café no ex te ri or, so -
bre tu do nos pa í ses con su mi do res, vi san do a fo men -
tar o con su mo do café. E há ain da um novo seg men to
que sur ge no ex te ri or, prin ci pal men te nos Esta dos
Uni dos e em al guns pa í ses eu ro pe us, o cha ma do
”café gour met“, de mar ca, de boa qua li da de. Quem
tem in ves ti do ma ci ça men te na pro du ção des se seg -
men to é o Go ver no co lom bi a no. Por que não se gui -
mos o mes mo ca mi nho e ocu pa mos um es pa ço des -
ses? Fica aqui, pois, essa su ges tão.

Mais uma vez, le van to mi nha voz em de fe sa do
nos so agri cul tor, so bre tu do do nos so pro du tor de
café, no Esta do de Ron dô nia. E te nho a im pres são de
que não é só Ron dô nia. To dos os Esta dos que pro du -
zem café de vem vi ver hoje essa an gús tia. É pre ci so
que o Go ver no bra si le i ro re al men te en fren te essa
ques tão e crie uma po lí ti ca mais efe ti va para o se tor
agrí co la ca fe e i ro, fa zen do com que o nos so pro du tor
pos sa ter a re mu ne ra ção mais dig na para o seu pro -
du to e, con se qüen te men te, uma vida me lhor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou
dis cur so à Mesa para ser pu bli ca do, nos ter mos do
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res des de o
lan ça men to de sua pe dra fun da men tal, Pal mas es ta -
va des ti na da a de sem pe nhar pa pel de fun da men tal
re le vân cia no con tex to do Esta do do To can tins, tor na -
do-se um pólo de atra ção de in ves ti men tos, de pes so -
as em bus ca de me lho res con di ções de vida, além de
um cen tro cul tu ral da ma i or im por tân cia.

Os fa tos fa lam por si mes mos. É que a Ca pi tal do
To can tins con ti nua sen do um imen so can te i ro de
obras, que não pára de cres cer. Aliás, re cen te men te, o
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, ao di vul -
gar da dos pre li mi na res do Cen so de 2000, pro cla mou
que é exa ta men te Pal mas a ca pi tal que mais cres ce no 
Bra sil, com mé dia anu al de cer ca de 21,39 %.
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Assim, com ape nas 12 anos de exis tên cia, a
mais nova Ca pi tal bra si le i ra vem atra in do, sem ces -
sar, em pre en di men tos eco nô mi cos dos mais va ri a -
dos, e obras, que ne ces si tam de ma te ri a is de cons tru -
ção e tra ba lha do res.

É a am pli a ção da rede de águas e es go tos; é o
as fal ta men to e a ilu mi na ção das vias pú bli cas; é a im -
plan ta ção do me ga pro je to Orla; é a cons tru ção de um 
mo der no ae ro por to in ter na ci o nal; é a enor me bar ra -
gem nas águas do rio To can tins des ti na da a aci o nar
as tur bi nas da Usi na Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma -
ga lhães; en fim, se ria, aqui, te di o so in di car to das as
im por tan tes obras hoje em exe cu ção em Pal mas e
seus ar re do res.

Mas, Sr. Pre si den te, o que re al men te im pres si o -
na é que, há pou co mais de 12 anos, a re gião era pa u -
pér ri ma e aban do na da por Deus e pe los go ver nan tes. 
No en tan to, hoje, tor nou-se um cen tro po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vo, uma ci da de uni ver si tá ria, um pólo de de -
sen vol vi men to agro in dus tri al e co mer ci al, ou seja,
uma ver da de i ra Ca pi tal do Ter ce i ro Mi lê nio!

Como in di cou o Ba lan ço Anu al-2000, da pres ti -
gi o sa Ga ze ta Mer can til, Pal mas su pe rou os Mu ni cí -
pi os to can ti nen ses mais an ti gos em po der de com pra, 
com per cen tu al de 13%.

Além de tudo isso, Pal mas pro por ci o na ex ce len -
te qua li da de de vida a seus ha bi tan tes, que dis põe de
água en ca na da e es go tos, ha ven do, des de sua fun -
da ção, uma pre o cu pa ção de seus cons tru to res com o 
sa ne a men to bá si co. E ou tro fa tor que re pu ta mos da
ma i or im por tân cia é o ver de. É que na Ca pi tal do To -
can tins plan tam-se ár vo res em quan ti da de não ri va li -
za da por qual quer ou tra ca pi tal bra si le i ra, pro por ci o -
nan do som bras, ar puro e um vi su al agra dá vel a to dos 
quan tos nela vi vem ou vi si tam.

Como pri me i ro Pre fe i to ele i to de Pal mas, faço,
des ta tri bu na este re gis tro com in con ti do or gu lho, res -
sal tan do que Pal mas sem pre con ti nu a rá re ce ben do, de
bra ços aber tos, to dos os bra si le i ros que lá que i ram tra -
ba lhar, con tri bu in do para seu pro gres so e de sen vol vi -
men to, as sim como to dos quan tos que i ram in ves tir em
sua área de in fluên cia, pois o re tor no de qua is quer em -
pre en di men tos eco nô mi cos é ab so lu ta men te cer to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra -

ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
2000, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú -
ni or, que al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti vos man da -
tos para con cor rên cia a car gos ele ti vos de Pre si den te 
da Re pú bli ca, Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to
Fe de ral e os Pre fe i tos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 148, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2000

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 37, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
re i ra Men des, que dis põe so bre a re gu la ri za ção da si -
tu a ção dos in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do
ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 242, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 101, de 2000 (nº 2.534/96, na Casa de ori -
gem), que fa cul ta às ges tan tes o aces so a ôni bus, ci -
ne mas e ou tros lo ca is sem a uti li za ção da ca tra ca ou
ro le ta, quan do as sim o exi gir, ten do

Pa re cer sob nº 111, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor Tião Vi a na,
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fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CAS, que apre -
sen ta.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 129, de 2000 (nº 243/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to da Emen da, por
Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os, 
de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí -
lia, em 3 de de zem bro de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 163, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 152, de 2000 (nº 349/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.008, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Alva ro Dias,
com abs ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di do e da
Se na do ra He lo í sa He le na. 

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 153, de 2000 (nº 352/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Tho ma zel la, Pa van & Cia. Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de San ta Fé, Esta do do Pa ra ná, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.009, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Alva ro Dias,
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
He lo í sa He le na. 

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 263, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 263, de 2000 (nº 543/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me -
nau-FURB para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens-TV na ci da de de Blu me nau, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal -
da ner, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 267, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 267, de 2000 (nº 562/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita pe ru çu –
ARCI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita pe ru çu, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 215, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 12, de 2001 (nº 538/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 217, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 35 
mi nu tos.)
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Ata da 57ª Sessão Deliberativa Or di ná ria,
 em 22 de maio de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão,
 Anto nio Car los Va la da res e Car los Wil son

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias 
– Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil -
son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – Fer nan do Ma tu sa lém – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo 
– Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – He lo í sa
He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za
– Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri -
pi no – José Alen car – José Co e lho – José Edu ar -
do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio
Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des
– Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as -
su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo 
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te. 

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 258, DE 2001-CN
(Nº 430/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
De fe sa, cré di to es pe ci al no va lor de R$4.304.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 16 de maio de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 99 /MP

Bra sí lia, 7 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

so li ci ta ção de aber tu ra de cré di to es pe ci al ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001), no va lor de R$4.304.000,00 (qua tro mi -
lhões, tre zen tos e qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis -
té rio da De fe sa, que visa a pos si bi li tar o en vio de um
novo con tin gen te mi li tar bra si le i ro para in te grar a mis -
são de paz no Ti mor Les te, con for me dis cri mi na do a
se guir:

2. Em se tem bro de 1999, em con se qüên cia do
en ga ja men to bra si le i ro em to das as fa ses da ques tão
ti mo ren se, o Con gres so Na ci o nal au to ri zou, por meio
do De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 16 de se tem bro de
1999, o en vio de um pe lo tão re for ça do de até cin -
qüen ta po li ci a is das For ças Arma das bra si le i ras para
in te grar a For ça Inter na ci o nal de Paz no Ti mor Les te
(INTERFET).
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3. Em de cor rên cia das cir cuns tân ci as emer gen -
ci a is que en vol ve ram a par ti ci pa ção dos bra si le i ros
na que la for ça mul ti na ci o nal, pro ce deu-se à aber tu ra
de cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
De fe sa, no va lor de R$12,1 mi lhões, para o cus te io
das des pe sas re la ti vas ao en vio e ma nu ten ção de pe -
lo tão de mi li ta res do Exér ci to Bra si le i ro.

4. Por oca sião da re ti ra da das au to ri da des ci vis
e dos mi li ta res in do né si os do ter ri tó rio do Ti mor Les -
te, o Se cre ta ri a do das Na çôes Uni das ini ci ou o pro -
ces so de pla ne ja men to da fase de sua ad mi nis tra ção
tran si tó ria. Em ou tu bro de 1999, a Orga ni za ção das
Na ções Uni das – ONU es ta be le ceu a Admi nis tra ção
Tran si tó ria das Na ções Uni das no Ti mor Les te
(UNTAET), para o cum pri men to de um pe río do ini ci al
até 31 de ja ne i ro de 2001, em subs ti tu i ção à en tão
INTERFET. Na que la opor tu ni da de, o Go ver no bra si -
le i ro, no va men te con sul ta do pela ONU so bre a pos si -
bi li da de de con tri bu ir para a com po si ção de uma for ça 
de ma nu ten ção de paz, foi au to ri za do, por in ter mé dio
do De cre to Le gis la ti vo nº 10, de 24 de fe ve re i ro de
2000, a man dar um novo con tin gen te com pos to por
um pe lo tão de até se ten ta mi li ta res, em subs ti tu i ção
àque le an te ri or men te en vi a do.

5. Re cen te men te, em face da si tu a ção po lí ti ca
anô ma la que ain da per sis te no Ti mor Les te, o Con se -
lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das de ci diu pror ro -
gar para 31 de ja ne i ro de 2002 o man da to vi gen te da
UNTAET e so li ci tou, den tre os di ver sos co la bo ra do -
res in ter na ci o na is, que o Bra sil pros se guis se par ti ci -
pan do da mis são. Des se modo, os re cur sos ora ple i -
te a dos vi sam a pos si bi li tar a per ma nên cia bra si le i ra,
até aque la data, por meio do en vio de um novo con tin -
gen te do Exér ci to Bra si le i ro, o qual se guiu vi a gem em
fe ve re i ro úl ti mo.

6. O pre sen te cré di to de cor re de so li ci ta ção for -
ma li za da por in ter mé dio da Expo si ção de Mo ti vos nº 16, 
de 2 de fe ve re i ro de 2001, do Mi nis té rio da De fe sa.

7. O ple i to vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de lei
a ser sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o -
nal. Os re cur sos pro vêm da anu la ção par ci al da Re -
ser va de Con tin gên cia, obe de ci das as pres cri ções do 
art. 167, in ci so V da Cons ti tu i ção e em con for mi da de
com o dis pos to no art. 43, § 1º, in ci so III da Lei nº
4.320, de 17 de mar ço de 1964.

8. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que
visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe ci al.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 7, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
es pe ci al no va lor de R$4.304.000,00, para 
os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to es pe ci al no va lor
de R$4.304.000,00 (qua tro mi lhões, tre zen tos e qua -
tro mil re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, in di ca da no Ane -
xo II des ta lei, no mon tan te es pe ci fi ca do.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Ba sí lia,



(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 274, DE 2001-CN
(Nº 446/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci as,

acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o
tex to do pro je to de lei que “abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to su -
ple men tar no va lor de R$49.000.000,00 para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen te”.







PROJETO DE LEI Nº 8, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
cré di to su ple men tar no va lor de
R$49.000.000,00 para re for ço de do ta -
ções cons tan tes do or ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
su ple men tar no va lor de R$49.000.000,00 (qua ren ta
e nove mi lhões de re a is), em fa vor da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão do can ce la -
men to par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, con for me
in di ca do no Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 275, DE 2001-CN
(Nº 447/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de

Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si -
ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do do

Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o tex to do
pro je to de lei que “abre ao Orça men to Fis cal da

União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
su ple men tar no va lor de R$384.110.711,00 para re -
for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen te”.

Bra sí lia, 18 de maio de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.



EM Nº 105/MP

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para pro por a
aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça men to Fis -
cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de
2001), no va lor de R$384.110.711,00 (tre zen tos oi -
ten ta e qua tro mi lhões, cen to e dez mil, se te cen tos e 
onze re a is), em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, des ti -
na do a aten der aos ob je ti vos cons tan tes do Pla no
de Re vi ta li za ção da For ça Aé rea Bra si le i ra e do pro -
gra ma “Ades tra men to e Ope ra ções Mi li ta res da Ae -
ro náu ti ca”.

2. O re fe ri do Pla no está con subs tan ci a do na
Expo si ção de Mo ti vos nº 4.042, de 3 de ju lho de 2000,
do Mi nis tro da De fe sa, a qual de fi niu um con jun to de
ações pri o ri tá ri as a se rem de sen vol vi das pelo Co man -
do da Ae ro náu ti ca ao lon go de oito anos, de 2000 a
2007, ten do como prin ci pa is me tas a aqui si ção, a mo -
der ni za ção e o de sen vol vi men to de ae ro na ves de uso
mi li tar, bem como o ade qua do su pri men to do ma te ri al
lo gís ti co ne ces sá rio. O seu cro no gra ma de im ple men ta -
ção pre vê, para o pre sen te exer cí cio, gas tos da or dem
de R$664,9 mi lhões. No en tan to, a dis po ni bi li da de or ça -
men tá ria é de R$400,0 mi lhões, ou seja, 264,9 mi lhões
aquém do va lor ne ces sá rio ao cum pri men to da que las
me tas.

3. Nes se sen ti do, con vém es cla re cer que dos
R$309,1 mi lhões ora pro pos tos em fa vor do Pla no,
os qua is cus te a rão as ações re la ti vas ao pro gra ma
“Re a pa re lha men to e Ade qua ção da For ça Aé rea
Bra si le i ra”, R$44,2 mi lhões de cor rem de re ma ne ja -
men to de do ta ções or ça men tá ri as no âm bi to de
sua pro gra ma ção. Os de ma is re cur sos, R$264,9
mi lhões, são ori un dos da anu la ção par ci al da Re -
ser va de Con tin gên cia e de ope ra ções de cré di to
ex ter nas.

4. Qu an to ao pro gra ma “Ades tra men to e Ope -
ra ções Mi li ta res da Ae ro náu ti ca”, a su ple men ta ção
de re cur sos, no mon tan te de R$75,0 mi lhões, de cor -
re da anu la ção par ci al da Re ser va de Con tin gên cia
e tem por ob je ti vo vi a bi li zar as ati vi da des lo gís ti cas
de ma nu ten ção da For ça Aé rea Bra si le i ra – FAB, a
fim de dis po ni bi li zar um ma i or nú me ro pos sí vel de
ae ro na ves em con di ções de vôo, prin ci pal men te as
do tipo F-5, a se rem, fu tu ra men te, sub me ti das ao
pro ces so de mo der ni za ção.

5. Esses pro gra mas e suas res pec ti vas ações,
bem como a ori gem dos re cur sos que os cus te a rão
es tão a se guir dis cri mi na dos.

6. Vale res sal tar que os re ma ne ja men tos ora
pro pos tos pelo Órgão não acar re ta rão pre ju í zo à exe -
cu ção das pro gra ma ções ob je to de can ce la men to,
uma vez que fo ram de ci di dos com base em pro je ções 
de suas pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre -
sen te exer cí cio.

7. Escla re ço, por opor tu no, que o ple i to em
ques tão vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de lei a ser
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, obe -
de ci das as pres cri ções con ti das no art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o art. 43, §
1º, in ci sos III e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de
1964.

8. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que 
visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su ple -
men tar.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 9, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
su ple men tar no va lor de
R$384.110.711,00 para re for ço de do ta -
ções cons tan tes do or ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no
va lor de R$384.110.711,00 (tre zen tos e oi ten ta e qua -
tro mi lhões, cen to e dez mil, se te cen tos e onze re a is),
para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de:



I – can ce la men to par ci al de do ta ções or ça men -
tá ri as, cons tan tes do Ane xo II des ta lei, no va lor de
R$348.265.618,00 (tre zen tos e qua ren ta e oito mi -
lhões, du zen tos e ses sen ta e cin co mil, se is cen tos e
de zo i to re a is), sen do R$304.054.907,00 (tre zen tos e
qua tro mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil, no ve cen tos e
sete re a is) da Re ser va de Con tin gên cia, e
R$44.210.711,00 (qua ren ta e qua tro mi lhões, du zen -
tos e dez mil, se te cen tos e onze re a is) do pró prio
Órgão; e

II – in gres so de ope ra ções de cré di to ex ter nas, no
va lor de R$35.845.093,00 (trin ta e cin co mi lhões, oi to -
cen tos e qua ren ta e cin co mil, no ven ta e três re a is).

Art. 3ª Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Ba sí lia,

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos 
Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 146, DE 2001

(Nº 698/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a UMAC – 
União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu -
ni táq ri as de Cur ve lo a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 123, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá -
ri as de Cur ve lo a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.















(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2001

(Nº 699/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e -
da de Rá dio Co mu ni tá ria Ca ma rá FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ca ma ra gi be, Esta do de 
Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 127, de 5 de abril de 2000, que au to ri za a So -
ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria Ca ma rá FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ma ra gi be,
Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 148, DE 2001

(Nº 706/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Me tro po li ta na Cul tu ral e Artís ti ca
“Dom Alo í sio Ro que Opper man” a execu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 143, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu ral e Artís ti ca “Dom
Alo í sio Ro que Opper man” a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.











(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 149, DE 2001

(Nº 709/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra “Co mu ni da de em Ação” a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mu zam bi nho, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal De creta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 156, de 26 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
“Co mu ni da de em Ação” a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mu zam bi nho, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 871/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001016/98.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra “Co mu ni da de em Ação”.

Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção de ape -
nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta be -
le ci das pela le gis la ção per ti nen te.

Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra “Co mu ni da de em Ação”, as so ci a ção ci vil,
sem fins lu cra ti vos, se di a da na Rua Cô ne go Esaú,
nº 32, Cen tro, na ci da de de Mu zam bi nho, Esta do de 
Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do
sob o nº 53710.001016/98, ma ni fes tou in te res se em 
exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com 
cen tro lo ca li za do na Av. Dr. Amé ri co Luz, s/nº, Cen -
tro, na mes ma lo ca li da de, de co or de na das ge o grá fi -
cas 21E22’43"S de la ti tu de e 46E31’35"W de lon gi tu -
de, sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de -
sig na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos 
ter mos do art. 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci -
al da União de 5 de no vem bro de 1998, avi so tor nan -
do pú bli co Co munica do de Ha bi li ta ção, no qual con -
vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri -
do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in -
di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45 
(qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro -
vi dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, ape nas a pe -
ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do, tem -
pes ti va men te, a sua ha bi li ta ção, apre sen tan do a do -
cu men ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo

De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a 
Nor ma Com ple men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta -
ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se -
guir:

• Esta tu to So ci al, al te ra ção Esta tu tá -
ria, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da de e Ata
de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 6 a 23);

• com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 25, 28, 31, 34, 37,
40, 44 e 47);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di -
ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum pri -
men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 24, 27, 30, 33, 36, 39,
43 e 46);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 67 
a 81);

• de cla ra ções, as si na -
das pelo re pre sen tan te
le gal da en ti da de, de
que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 66);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem, de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 87);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to 
do dis pos to no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da 
Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 88);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 95 e 96);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
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na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 91 e 103);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 100 e 116);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção 
ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te -
ma ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 101);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 97 e 98);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 99 e 102).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra res -
tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu ni tá ri -
as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de de pres -
ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;

• oe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o
la zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos..ser vi ços de de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
pro fis si o nal nas áre as de atu a ção dos jor na -
lis tas e ra di a lis tas, de con for mi da de com a
le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da Lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí -
cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe ren ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti ca-ideológico-partidárias e con di ção so ci al
nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal
que, ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce,
no art. 21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21 – Com pe te à União:

..............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, de ter mi na:

“Art. 6º  Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar 
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.”

10. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

“Art. 9º – Com pe te ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções:

..............................................................
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
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di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar."

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce.

“Art. 19 – A au to ri za ção para exe cu ção 
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual
pe río do se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a -
ção ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó -
rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na Co -
mar ca de Mu zam bi nho/MG, em 18 de ju nho de
1998, no Li vro “A” de Re gis tro de So ci e da des Ci -
vis – Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem 239, às 
fls. 168v., cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no
art. 3º do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi -
li tu de com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no
art. 3º da Lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no 
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma Lei, o qua dro
di re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Mar cos Ro ber to Cân di do

Vi ce-Presidente: Luis Au gus to Gu i da Ander son

1ª Se cre tá ria: Mar ta He i o í sa Tar del li

2º Se cre tá rio: Nel son de Lima Da mião

1º Te sou re i ro: Pe dro Ri bo li Fi lho

2º Te sou re i ro: Pa u lo Afon so Mar ques

1º Di re tor de Pa tri mô nio: José Reis da Sil va

2ª Di re to ra de Pa tri mô nio: Ma ri nal va Apa re ci da 
Pin to

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da -
de aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re -
gu la men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do 
Ser vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções
exi gi das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as 
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co -
nhe cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre -
ci a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de
au to ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1999. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Geral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC nº 1.021/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 871/99, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, 
na ci da de de Mu zam bi nho, Esta do de Mi nas Ge ra is, 
for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra “Co mu ni da de em Ação”. Re me -
tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Por -
ta ria e Expo si ção de Mo ti vos, à con si de ra ção do
Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1999. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2001

(Nº 716/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Novo Mi lê nio a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Ga bri el da Ca cho e i ra, Esta do do
Ama zo nas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 175, de 16 de maio de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Novo Mi lê nio a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el da
Ca cho e i ra, Esta do do Ama zo nas.
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Art. 2º  Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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(À Co mis são de Edu ca ção e Cul tu ra.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 151, DE 2001

(Nº 722/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Pé -
ro la FM – AMCRP/FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Con chas, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 209, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Pé ro la FM 
– AMCRP/FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Con chas, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

(À Co mis são de Edu ca ção.)











PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2001

(Nº 724/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que ,au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ma dre de Deus, Esta do
da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 222, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma dre de
Deus, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

(À Co mis são de Edu ca ção.)







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153, DE 2001

(Nº 769/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de São
José a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ju a ze i ri nho,
Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 155, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de São José a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ju a -
ze i ri nho, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

(À Co mis são de Edu ca ção.)











PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2001

(Nº 812/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria do Cru ze i ro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Umi rim, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Umi rim, Esta do
do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

(À Co mis são de Edu ca ção.)















O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Do
Expe di en te lido cons tam men sa gens pre si den ci a is
en ca mi nhan do os Pro je tos de Lei n.ºs 7, 8 e 9, de
2001-CN, que vão à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos.

Até 27-5 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 4-6 pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen -

das;
Até 9-6 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das

emen das;
Até 19-6 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 146 a 154, de 2001, 
que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is,
pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/PTB/I/Nº 492/2001

Bra sí lia, 16 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Da ni -
lo de Cas tro, Ju qui nha e Ra i mun do Go mes de Ma -
tos para in te gra rem, como mem bros su plen tes, a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Da ni lo de Cas -
tro, Ju qui nha e Ra i mun do Go mes de Ma tos, in di ca -
dos pela Li de ran ça do PSDB/PTB, para in te gra rem,
como su plen tes, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 014/01-LPSDB

Bra sí lia, 21 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao Of. nº 195/2001–CN, te nho

a sa tis fa ção de in di car os Se na do res Ro me ro Jucá,
Nilo Te i xe i ra Cam pos e Ante ro Paes de Bar ros como
ti tu la res e os Se na do res Ri car do San tos, Ser gio Ma -
cha do, Lú cio Alcân ta ra e Lú dio Co e lho como su plen -
tes, para com po rem a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, como re pre sen -
tan tes do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra –
PSDB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ser gio Ma -
cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na os Se na do res Ro me ro Jucá, Nilo Te i -
xe i ra Cam pos e Ante ro Paes de Bar ros, como ti tu la -
res, e os Se na do res Ri car do San tos, Sér gio Ma cha -
do, Lú cio Alcân ta ra e Lú dio Co e lho, como su plen tes,
in di ca dos pela Li de ran ça do PSDB, para in te gra rem a 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. 43/00-LPSDB

Bra sí lia, 17 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der as se -
guin tes al te ra ções na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB, nas co mis sões:

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia:
subs ti tu ir o Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho pelo Se na -
dor Ri car do San tos, como su plen te.

Co mis são de Re la ções Exte ri o res: subs ti tu ir o
Se na dor Ri car do San tos pelo Se na dor Te o to nio Vi le la 
Fi lho, como su plen te.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Ser gio Ma cha do,
Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 257, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 71, 74, 76 e 255,
II, c, 6, do Re gi men to Inter no, com bi na dos com o art.
58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a cri a ção de uma co mis -
são tem po rá ria, com a du ra ção de cen to e oi ten ta
dias, com pos ta de onze mem bros e igual nú me ro de
su plen tes, des ti na da a acom pa nhar e ava li ar as
ações do Po der Exe cu ti vo re fe ren tes ao au men to da
ofer ta e à re du ção da de man da de ener gia elé tri ca no
País, em es pe ci al no que diz res pe i to aos tra ba lhos
da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia e à exe cu -
ção dos Pro gra mas Emer gen ci al de Re du ção do
Con su mo de Ener gia Elé tri ca e Estra té gi co Emer gen -
ci al de Ener gia Elé tri ca.

Jus ti fi ca ção

O tex to da Me di da Pro vi só ria nº 2.147, de 15 de
maio úl ti mo, des ti na da a cri ar e a ins ta lar a Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca e a es ta be le cer di -
re tri zes para pro gra mas de ação con tra a cri se de
ener gia elé tri ca, apre sen ta como ob je ti vo pri mor di al
“pro por e im ple men tar me di das de na tu re za emer gen -
ci al para com pa ti bi li zar a de man da e a ofer ta de ener -
gia elé tri ca, de for ma a evi tar in ter rup ções in tem pes ti -
vas ou im pre vis tas do su pri men to de ener gia elé tri ca”.

Mais que a cri a ção des se gru po, o di plo ma pre -
vê uma sé rie de com por ta men tos ad mi nis tra ti vos
des ti na dos ao en fren ta men to do pro ble ma, que vão
além da im plan ta ção de um mero sis te ma bu ro crá ti co
de ges tão do se tor, che gan do a in flu ir, dras ti ca men te,
nos há bi tos e nos in te res ses da so ci e da de bra si le i ra.

Assim é que, no rol de suas com pe tên ci as – a se 
trans for ma rem, den tro em bre ve, em de ter mi na ções a 
se rem se gui das pela ad mi nis tra ção e pelo usuá rio –
ins cre vem-se, en tre ou tras di re tri zes, acom pa nhar e
ava li ar as con se qüên ci as da cri se, pro por me di das
para ate nu ar seus im pac tos ne ga ti vos so bre os ní ve is 
de cres ci men to, em pre go e ren da, es ta be le cer li mi ta -
ções com pul só ri as de uso e de con su mo re si den ci al,
co mer ci al, in dus tri al e pú bli co, im por res tri ções ao
uso de re cur sos hí dri cos em de ter mi na das si tu a ções
e pro por o ajus ta men to dos li mi tes de in ves ti men tos
do se tor elé tri co es ta tal fe de ral.

Fo ram cri a dos tam bém dois pro gra mas: o Pro -
gra ma Emer gen ci al de Re du ção do Con su mo de
Ener gia Elé tri ca e o Pro gra ma Estra té gi co Emer gen -
ci al de Ener gia Elé tri ca. O pri me i ro bus ca rá “com pa ti -
bi li zar a de man da de ener gia com a ofer ta, de for ma a 
evi tar in ter rup ções in tem pes ti vas ou im pre vis tas do
su pri men to de ener gia”. O ou tro ob je ti va rá “au men tar

a ofer ta de ener gia elé tri ca para ga ran tir o ple no aten -
di men to da de man da, com re du zi dos ris cos de con -
tin gen ci a men to da car ga, evi tan do pre ju í zos à po pu -
la ção, res tri ções ao cres ci men to eco nô mi co e seus
im pac tos in de se já ve is no em pre go e na ren da”, me di -
an te a exe cu ção de ações de mé dio e lon go pra zo.

Como se vê, tra ta-se de me di das que atin gem
subs tan ci al men te o in te res se pú bli co, de ven do, por -
tan to, ser de per to acom pa nha das e ava li a das pelo
Po der Le gis la ti vo, con for me se pre ten de com a cri a -
ção da co mis são tem po rá ria, no âm bi to do Se na do
Fe de ral.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2001. – Lú cio
Alcân tra.

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA  SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................
Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas Ca sas te -

rão co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as, cons ti tu í -
das na for ma e com as atri bu i ções pre vis tas no res -
pec ti vo re gi men to ou no ato de que re sul tar sua cri a -
ção.

§ 1º Na cons ti tu i ção das Me sas e de cada co -
mis são, é as se gu ra da, tan to quan to pos sí vel, a re pre -
sen ta ção pro por ci o nal dos par ti dos ou dos blo cos
par la men ta res que par ti ci pam da res pec ti va Casa.

§ 2º Às co mis sões, em ra zão da ma té ria de sua
com pe tên cia, cabe:

I – dis cu tir e vo tar pro je to de lei que dis pen sar,
na for ma do re gi men to, a com pe tên cia do ple ná rio,
sal vo se hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros
da Casa;

II – re a li zar au diên ci as pú bli cas com en ti da des
da so ci e da de ci vil;

III – con vo car Mi nis tros de Esta do para pres tar
in for ma ções so bre as sun tos ine ren tes a suas atri bu i -
ções;

IV – re ce ber pe ti ções, re cla ma ções, re pre sen ta -
ções ou que i xas de qual quer pes soa con tra atos ou
omis sões das au to ri da des ou en ti da des pú bli cas;

V – so li ci tar de po i men to de qual quer au to ri da de
ou ci da dão;

VI – apre ci ar pro gra mas de obras, pla nos na ci o -
na is, re gi o na is e se to ri a is de de sen vol vi men to e so -
bre eles emi tir pa re cer.

§ 3º As co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
que te rão po de res de in ves ti ga ção pró pri os das au to -
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ri da des ju di ci a is, além de ou tros pre vis tos nos re gi -
men tos das res pec ti vas Ca sas, se rão cri a das pela
Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral, em
con jun to ou se pa ra da men te, me di an te re que ri men to
de um ter ço de seus mem bros, para a apu ra ção de
fato de ter mi na do e por pra zo cer to, sen do suas con -
clu sões, se for o caso, en ca mi nha das ao Mi nis té rio
Pú bli co para que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou
cri mi nal dos in fra to res.

§ 4º Du ran te o re ces so, ha ve rá uma co mis são
re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal, ele i ta por
suas Ca sas na úl ti ma ses são or di ná ria do pe río do le -
gis la ti vo, com atri bu i ções de fi ni das no re gi men to co -
mum, cuja com po si ção re pro du zi rá, quan to pos sí vel,
a pro por ci o na li da de da re pre sen ta ção par ti dá ria.

..........................................................................

RE GI MEN TO INTER NO DO SE NA DO FE DE RAL

TÍTULO VI
Das Co mis sões

CAPÍTULO I
Das Co mis sões Per ma nen tes e Tem po rá ri as

Art. 71. O Se na do terá co mis sões per ma nen tes
e tem po rá ri as (Const., art. 58).

Art. 74. As co mis sões tem po rá ri as se rão:
I – in ter nas – as pre vis tas no Re gi men to para fi -

na li da de es pe cí fi ca;
II – ex ter nas – des ti na das a re pre sen tar o Se na do

em con gres sos, so le ni da des e ou tros atos pú bli cos;
III – par la men ta res de in qué ri to – cri a das nos

ter mos do art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção.
Art. 76. As co mis sões tem po rá ri as se ex tin -

guem:
I – pela con clu são da sua ta re fa; ou
II – ao tér mi no do res pec ti vo pra zo; e
III – ao tér mi no da ses são le gis la ti va or di ná ria.
§ 1º É lí ci to à co mis são que não te nha con clu í do a

sua ta re fa re que rer a pror ro ga ção do res pec ti vo pra zo:
I – no caso do in ci so II, do ca put, por tem po de -

ter mi na do não su pe ri or a um ano;
II – no caso do in ci so III, até o tér mi no da ses são 

le gis la ti va se guin te.
§ 2º Qu an do se tra tar de co mis são ex ter na, fin -

da a ta re fa, de ve rá ser co mu ni ca do ao Se na do o de -
sem pe nho de sua mis são.

§ 3º O pra zo das co mis sões tem po rá ri as é con -
ta do a par tir da pu bli ca ção dos atos que as cri a rem,
sus pen den do-se nos pe río dos de re ces so do Con -
gres so Na ci o nal.

§ 4º Em qual quer hi pó te se o pra zo da co mis são
par la men tar de in qué ri to não po de rául tra pas sar o pe -
río do da le gis la tu ra em que for cri a da.

Art. 255. A de li be ra ção do Se na do será:
I – na mes ma ses são, após a ma té ria cons tan te

da Ordem do Dia, nos re que ri men tos que so li ci tem:
a) ur gên cia no caso do art. 336, II;
b) re a li za ção de ses são de li be ra ti va ex tra or di -

ná ria, es pe ci al ou se cre ta;
c) (re vo ga do).
II – me di an te in clu são em Ordem do Dia, quan -

do se tra tar de:
a) pro je to;
b) pa re cer;
c) re que ri men to de:
1 – ur gên cia do art. 336, III;
2 – pu bli ca ção de do cu men to no Diá rio do Se -

na do Fe de ral para trans cri ção nos Ana is;
3 – in clu são em Ordem do Dia de ma té ria que

não te nha re ce bi do pa re cer no pra zo re gi men tal (art.
172, I);

...........................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.147
DE 15 DE MAIO DE 2001

Cria e ins ta la a Câ ma ra de Ges tão
da Cri se de Ener gia Elé tri ca, do Con se lho 
de Go ver no, es ta be le ce di re tri zes para
pro gra mas de en fren ta men to da cri se de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

.........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -

ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia, opor tu na -
men te, nos ter mos do dis pos to no art. 255, in ci so II,
alí nea ”c“, item 6, do Re gi men to Inter no.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª será 
aten di do na for ma do art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª será 
ins cri to, con for me o art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por 20 mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti -
ma sex ta-feira, o Go ver no Fe de ral apre sen tou à Na -
ção um pla no de ra ci o na men to de ener gia. Vou usar a 
tri bu na para co men tá-lo, mas, an tes de fa zê-lo, sin -
to-me na obri ga ção de fa lar um pou co so bre os mo ti -
vos, as ra zões, as ra í zes des se pro ble ma que es ta -
mos en fren tan do no nos so País.

Ao lan çar o pro gra ma, o Go ver no vol tou a afir -
mar que esse pro ble ma tem ori gem nas chu vas, o que 
não cor res pon de à re a li da de. Esse pro ble ma tem ori -
gem, em pri me i ro lu gar, na pró pria po lí ti ca eco nô mi ca 
do Go ver no, no acor do que o Bra sil as si nou com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Inves ti men tos re a li -
za dos por em pre sas de que o Go ver no é con tro la dor
fo ram con si de ra dos, na que le acor do, des pe sa do se -
tor pú bli co, e, con se qüen te men te, toda a ação da
equi pe eco nô mi ca do Go ver no foi di re ci o na da no sen -
ti do de evi tar es ses in ves ti men tos. Não é por ou tro
mo ti vo que Fur nas de i xou de in ves tir nos úl ti mos
anos. Essa é a mi nha pri me i ra ob ser va ção.

Na ver da de, o viés fis ca lis ta do Go ver no im pe -
diu os in ves ti men tos. Por tan to, a ori gem des se pro -
ble ma que pas sa mos a vi ver no nos so País, des se
cons tran gi men to que a po pu la ção pas sou a vi ver nos
úl ti mos dias, é a fal ta de in ves ti men to, de pla ne ja men -
to e de po lí ti cas pú bli cas.

O pro ble ma está pos to, e não adi an ta ten tar mos 
ig no rá-lo. Por esse mo ti vo, que ro fa lar um pou co des -
se pla no de ra ci o na li za ção de ener gia.

Qu an do o pla no foi lan ça do, na sex ta-feira, al gu -
mas pes so as me pro cu ra ram que ren do en ten dê-lo
me lhor. Na ver da de, pen so que o Go ver no co lo cou a
so ci e da de no can to do rin gue. A re a li da de é esta: não
há como não fa zer ra ci o na men to. O que po de mos dis -
cu tir, no en tan to, é a qua li da de des se ra ci o na men to,
já que, se ele não for fe i to, até o fi nal do ano, quan do
ha ve rá pe río dos sem chu vas ou de pou cas chu vas,
ocor re rá o es va zi a men to con tí nuo dos la gos das hi -
dre lé tri cas do nos so País, prin ci pal men te nas Re -
giões Su des te e Cen tro-Oeste.

Nes se sen ti do, de bru ço-me so bre o pla no.
Estou ou vin do ob ser va ções as mais di ver sas so bre
esse pla no e que ro, aqui, dar uma mo des ta con tri bu i -
ção.

Em pri me i ro lu gar, sou de um Par ti do da Opo si -
ção, mas não vejo ape nas as pec tos ne ga ti vos no pla -
no; nele tam bém vejo as pec tos po si ti vos. E o pri me i ro
as pec to po si ti vo que que ro ci tar des ta tri bu na, Sr. Pre -
si den te, é a ten ta ti va do Go ver no de se or ga ni zar me -
lhor para dis cu tir um pro ble ma como esse, so bre o
qual a so ci e da de vi nha aler tan do – a Fi esp nos ha via
aler ta do no fi nal do ano pas sa do, e a Aca de mia o fez
no iní cio do ano. Este é o pri me i ro as pec to po si ti vo:
pa re ce que o Go ver no co me çou a sair de uma si tu a -
ção de de sor ga ni za ção, pa rou de ”ba ter ca be ça“ –
como se diz na ex pres são po pu lar – e, di an te do
tema, apre sen tou-se um pou co mais or ga ni za do.

Um se gun do pon to po si ti vo que que ro fri sar é
que o Go ver no, ao es ta be le cer e or ga ni zar esse pla -
no, ten tou mi ni mi zar o efe i to do mes mo em re la ção à
po pu la ção de ren da mais ba i xa do nos so País – digo
que essa foi uma ten ta ti va, por que não é pos sí vel um
pla no des sa na tu re za não afe tar o con jun to da so ci e -
da de. Se ria in ge nu i da de ima gi nar mos isso.

Um ter ce i ro pon to po si ti vo que per ce bo é a ten -
ta ti va, que não sei se dará cer to ou não – e, pelo je i to,
nem o Go ver no e nem os téc ni cos sa bem –, de se evi -
tar o apa gão. Enten do que essa ten ta ti va é cor re ta,
por que o apa gão, in dis cu ti vel men te, pre ju di ca ria a
so ci e da de.

Qu e ro tam bém tra zer uma con tri bu i ção, na dis -
cus são do pla no, no que diz res pe i to a as pec tos que
acre di to se rem in viá ve is do pon to de vis ta ope ra ci o -
nal e ju rí di co. Não sou ad vo ga do, não sou ju ris ta, mas 
há pon tos no pla no cuja in cons ti tu ci o na li da de sal ta
aos olhos. O pri me i ro de les, Sr. Pre si den te, é re la ti vo
ao cor te que o Go ver no está pro pon do para aque le ci -
da dão que pa gou a sua con ta – é im por tan te di zer
isso –, mas que não cum priu a meta de eco no mia. Pa -
re ce-me que uma me di da como essa não tem le ga li -
da de, não tem sus ten ta ção ju rí di ca e não é ope ra ci o -
nal – está presente, em ple ná rio, um gran de ju ris ta, o
Se na dor Jef fer son Pé res –, se gun do de cla ra ções que
ouvi on tem das con ces si o ná ri as dis tri bu i do ras de ener -
gia. Por tan to, se ria im por tan te que o Go ver no re cu as se
des sa po si ção. O Go ver no pre ci sa ga nhar cre di bi li da de
pe ran te a so ci e da de, já que está em uma po si ção des -
con for tá vel, pois sua po lí ti ca eco nô mi ca amar rou o se -
tor ener gé ti co, não per mi tin do o seu de sen vol vi men to
na par te de ge ra ção e trans mis são.
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Esse pla no já co me ça a mo bi li zar a so ci e da de –
isso é in dis cu tí vel –, o que de mos tra a ge ne ro si da de
do povo bra si le i ro em si tu a ções de li ca das, di fí ce is. O
povo po de ria es tar nas ruas, com car ta zes, pro cu ran -
do cul pa dos, pro cu ran do des gas tar o Go ver no, mas o 
povo não está fa zen do isso. O povo está pro cu ran do
me i os de eco no mi zar, des li gan do o fre e zer, mu dan -
do o sis te ma do chu ve i ro das re si dên ci as, tro can do
uma lu mi ná ria. O povo está par ti ci pan do. Por isso, se -
ria im por tan te que o Go ver no re vis se es sas po si ções
equi vo ca das.

Ouvi ago ra, no Bro ad cast – in clu si ve, ini ci al -
men te pen sei que fos se o Se na dor Jef fer son Pé res –,
um mem bro da base do Go ver no pro pon do a re vi são
des sa so bre ta xa de 200%. Não sei se é o caso, mas
isso tudo mos tra que esse pla no pre ci sa ser me lhor
dis cu ti do com o Con gres so e com a so ci e da de.

No úl ti mo fim de se ma na, al gu mas pes so as me
pro cu ra ram para dis cu tir al guns te mas que con si de ro
im por tan tes. É pre ci so ha ver sen si bi li da de na ope ra -
ção des se pla no. Se o pe río do base a ser ana li sa do
são os me ses de maio, ju nho e ju lho do ano pas sa do,
pode ter acon te ci do, por exem plo, de, num des ses
me ses do ano, dois ou três fi lhos de uma de ter mi na da 
fa mí lia te rem es ta do au sen tes, o que, con se qüen te -
men te, re du ziu a des pe sa de ener gia. Há tam bém o
caso da que las fa mí li as que já se ani ma ram há al guns
me ses e co me ça ram um pro ces so de eco no mia, de
pou pan ça de gas to de ener gia, e que, por tan to, já fi -
ze ram o de ver de casa – usan do a mes ma ex pres são
uti li za da no Ajus te Fis cal. E ago ra? Como vão fa zer
um novo de ver de casa, como irão pou par no va men -
te? Esses as pec tos são mu i to im por tan tes.

Qu e ro tam bém fa lar da mi nha de cep ção pes so -
al com a ati tu de do Go ver no hoje na Co mis são de
Infra-Estrutura, ao ten tar es va zi ar uma re u nião mar -
ca da com mu i ta an te ce dên cia. Apre sen tei o re que ri -
men to para a re a li za ção des sa re u nião há cer ca de
14 ou 15 dias; o re que ri men to foi apro va do, e o Go ver -
no foi co mu ni ca do. Tí nha mos a idéia de co lo car na
mes ma mesa três re pre sen tan tes da Aca de mia e
qua tro re pre sen tan tes do Go ver no. A ba lan ça até se -
ria fa vo rá vel ao Go ver no, que, mes mo as sim, não
man dou ne nhum de seus re pre sen tan tes.

Ou vi mos o pro nun ci a men to dos Pro fes so res
Luís Pin guel li, Ma u rí cio Tol mas quim, da UFRJ, e Ildo
Sa u er, da USP. As ma ni fes ta ções fo ram mu i to boas,
mu i to re le van tes. Já que o Go ver no não com pa re ceu
à re u nião, vou usar da tri bu na para di vul gar idéi as no -
vas que po de ri am ser adap ta das a esse pla no e con -

tri bu i ções sen sa tas que po de ri am ser le va das ao Go -
ver no.

O Pro fes sor Sa u er, um pro fes sor con ce i tu a do,
res pe i ta do, cu jos pro nun ci a men tos te nho ou vi do em
di ver sos ca na is de te le vi são, trou xe al gu mas su ges -
tões que, em seu en ten der, po de ri am fa zer par te do
pla no – ele que ria apre sen tá-las ao pró prio Go ver no,
mas isso não foi pos sí vel. A pri me i ra de las é uma me -
di da que, se gun do o Pro fes sor, re duz 1% do con su mo 
na ci o nal, o que é mu i to sig ni fi ca ti vo: a tro ca de lâm pa -
das a va por de mer cú rio por mo de los a va por de só -
dio. Essa pro vi dên cia, in clu si ve, eu a to mei na ci da de
que tive o pra zer de ad mi nis trar: a ci da de de Vi tó ria.
Essa é a pri me i ra me di da que po de ria ser ge ne ra li za -
da no País, por que re duz em 1% o con su mo.

Uma ou tra me di da, que achei mu i to sim ples e
que está sen do mu i to dis cu ti da pela mí dia, é a tro ca
das lâm pa das. O Pro fes sor Sa u er fez uma con ta de -
mons tran do que a tro ca de, pelo me nos, duas lâm pa -
das em cada re si dên cia re pre sen ta ria mais 1% de re -
du ção de con su mo.

Uma ter ce i ra me di da, que ouvi pela pri me i ra
vez, se ria re po ten ci a li zar as usi nas hi dre lé tri cas. Ele
cal cu la um acrés ci mo de ge ra ção de apro xi ma da -
men te 2,5% a 5% na ca pa ci da de de ge ra ção das nos -
sas hi dre lé tri cas atu al men te.

A quar ta me di da é a dis po ni bi li za ção de to dos
os com bus tí ve is al ter na ti vos pos sí ve is para a ge ra -
ção de ener gia, tais como o ba ga ço de cana, para
per mi tir a co-geração de ener gia. Ele fez, na sua ex -
po si ção, um belo ca pí tu lo so bre co-geração.

Ou tra me di da se ria a re du ção em 50% do con -
su mo de ener gia pe los se to res ele tro in ten si vos. Pu -
de mos ob ser var al gu ma dis cus são em tor no des se
as sun to nes se fi nal de se ma na, mas ele trou xe uma
pro pos ta con cre ta para a Co mis são e para o Go ver no. 
Ele acha que essa se ria uma me di da im por tan te.

Ele ain da trou xe uma ou tra al ter na ti va: a li be ra -
ção de li nhas de trans mis são de cor ren tes al ter na das
do Sul para o Su des te, para pas sa rem a trans mi tir em 
cor ren te con tí nua. Se gun do o Pro fes sor, tal me di da
per mi ti ria o au men to da im por ta ção da ener gia da
Argen ti na.

Essas e ou tras al ter na ti vas são im por tan tes. O
De pu ta do Ale lu ia – fiz ques tão de con vi dá-lo a par ti ci -
par da re u nião; S. Exª, que é da base do Go ver no, é
um es pe ci a lis ta do se tor e tem dado boas con tri bu i -
ções – faz uma abor da gem sen sa ta: S. Exª quer que a 
so bre ta xa in ci da so bre o que ul tra pas se a meta e não
so bre o to tal. Esse já é um ou tro ra ci o cí nio.
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Qu e ro ci tar aqui tam bém a su ges tão da Fe de ra -
ção das Indús tri as do Rio de Ja ne i ro – Fir jan, que
pede isen ção de im pos tos para a im por ta ção de ge ra -
do res. Esti ve em São Pa u lo on tem, Sr. Pre si den te, e
ouvi o mes mo ple i to por par te de em pre sá ri os.

Esta é a opor tu ni da de de o Go ver no se abrir. O
Go ver no er rou e pre ci sa re co nhe cer o erro. Na sex -
ta-feira, à no i te, o Pre si den te da Re pú bli ca re co nhe -
ceu al guns er ros, mas, no sá ba do, Sua Exce lên cia
der ra pou na Con ven ção do PSDB, co lo can do a cul pa
no PFL. Pen so que não é por aí. Não te nho pro cu ra -
ção do PFL para de fen dê-lo – o nos so Se na dor Lo bão 
de ve ria vir à tri bu na e fa zer essa de fe sa –, mas cre io
que não é por aí. O PFL deve ter a sua res pon sa bi li da -
de, por que ocu pou aque le Mi nis té rio, mas ocu pou o
Mi nis té rio de um Go ver no, e nin guém vai ver o Go ver -
no como um pe da ço, um fe u do aqui, ou tro ali.

Gos ta ria ain da de re gis trar uma su ges tão da Fir -
jan, a Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, que so li ci ta à Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia isen ção de im pos tos de im por ta ção para ge -
ra do res, tra ta men to es pe ci al no ra ci o na men to para
pro du to res de ma te ri a is uti li za dos na ge ra ção e trans -
mis são de ener gia – o que con si de ro tam bém de mu i -
to bom sen so – e be ne fí ci os fis ca is na com pra de
equi pa men tos que vi sem à re du ção do con su mo.
Essas são idéi as in te res san tes, re fle xões im por tan -
tes so bre um pro ble ma que, vol to a di zer, Sr. Pre si -
den te, con si de ro gra vís si mo. 

Já vi o Bra sil de i xar de cres cer por cons tran gi -
men to in ter na ci o nal, já vi o País de i xar de cres cer por
pro ble mas eco nô mi cos ad vin dos da cri se no Mé xi co
e, de po is, da cri se na Ásia, na Rús sia e, pos te ri or -
men te, da pró pria cri se bra si le i ra, com a des va lo ri za -
ção da mo e da. Mas o cons tran gi men to que es ta mos
vi ven do ago ra é dra má ti co. O que não vai per mi tir ao
Bra sil cres cer este ano, o que vai re du zir o nos so Pro -
du to Inter no Bru to, o que vai com pro me ter a ar re ca -
da ção de im pos tos e a ba lan ça co mer ci al é uma cri se
de ener gia pela qual não pre ci sá va mos pas sar.

E, hoje, ou vi mos o se guin te ab sur do: já há go -
ver nos es ta du a is que ren do co brar ICMS em cima da
so bre ta xa que o Go ver no está cri an do. Eu ci ta ria aqui
Ca e ta no Ve lo so: ”Isso é o aves so do aves so do aves -
so“. Ou seja, fa zer ca i xa de go ver no de Esta do em
cima de uma cri se como essa pa re ce-me um bru tal
con tra-senso, que que ro aqui re pu di ar. Cre io que,
nes te mo men to, Go ver no, Opo si ção e so ci e da de, pri -
me i ra men te, não de ve ría mos de i xar de res pon sa bi li -
zar quem é res pon sá vel, até pen san do no nos so fu tu -
ro. E, em se gun do lu gar, ten tar cons tru ir, a vá ri as

mãos, a me lhor for ma de con vi ver com essa es cas -
sez de ener gia. 

To das as for mas en con tra das vão ser pu ni ti vas,
vão ser di fí ce is, mas pre ci sa mos cons tru ir. E toda su -
ges tão é bem-vinda, até para ser ava li a da. O Go ver no 
de ve ria mo bi li zar o País in te i ro tam bém para dar su -
ges tões e idéi as.

Está mu i to cla ro que pre ci sa mos fa zer duas co i -
sas, Sr. Pre si den te: 

Pri me i ro, con si de ran do que a mo de la gem de
pri va ti za ção do se tor está equi vo ca da – ela não vai
ser tes ta da, ela já foi tes ta da e não deu cer to –, o Go -
ver no pre ci sa ini ci ar um novo pro ces so para re mo de -
lar esse se tor. Não sou con tra a pre sen ça de ca pi tal
pri va do no se tor elé tri co – já dis se isso vá ri as ve zes
des ta tri bu na. Enten do que de ve mos atra ir o ca pi tal
pri va do por meio da de fi ni ção de re gras cla ras. Não
há pro ble mas em ha ver ca pi tal pri va do no se tor elé tri -
co, mas esse mo de lo mon ta do já deu er ra do. Não pre -
ci sa mos es pe rar mais um ou dois anos para que a si -
tu a ção se agra ve ain da mais. 

Se gun do, o Go ver no tem que fa zer o que pa re ce 
vai anun ci ar nos pró xi mos dias: de i xar as es ta ta is in -
ves ti rem, de i xar Fur nas in ves tir, me lho rar a nos sa
ma lha de trans mis são, au men tar nos sa ge ra ção e as -
sim por di an te. 

Pre ci sa mos acer tar o mo de lo, vol tar a in ves tir
no se tor, su pe rar o im pas se do ris co cam bi al em re la -
ção às ter me lé tri cas a gás – ou tro de sa fio que está na 
ga ve ta há pelo me nos dois anos – e olhar para a fren -
te, Sr. Pre si den te.

O meu medo pes so al é que vi va mos esse cons -
tran gi men to em 2001 e que ele vol te a ba ter à nos sa
por ta em 2002, em 2003, e as sim por di an te. 

Então, te mos que re pen sar essa ma triz ener gé -
ti ca, abrir o le que, dis cu tir al ter na ti vas. Nos so País
ain da tem um po ten ci al hi dre lé tri co mu i to gran de a
ser ex plo ra do, além da ener gia do ven to e do sol, com
uma enor me po ten ci a li da de. Esse é o de sa fio. Pen so
que não po de mos cru zar os bra ços nem rir da si tu a -
ção, que é dra má ti ca, pois vai me xer com o em pre go
da que le que está em pre ga do e ti rar opor tu ni da de do
de sem pre ga do de ter aces so ao em pre go. 

Ha via a pos si bi li da de de acon te cer isso em
2001. Essa é uma si tu a ção di fí cil e acre di to que pre ci -
sa mos tra ba lhar para con vi ver com o ra ci o na men to
de ener gia da me lhor for ma pos sí vel e, aci ma de tudo, 
para ter mos ca pa ci da de de su pe rar esse im pas se.
Um País do ta ma nho do nos so, com todo esse po ten -
ci al, pode ter ou tros cons tran gi men tos, como, por
exem plo, de fal ta de ca pi tal, de fal ta de pou pan ça
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para cres cer, mas é ina ce i tá vel o cons tran gi men to da
fal ta de ener gia para fa zer cres cer sua pro du ção, seu
em pre go, seu de sen vol vi men to. Isso é um ab sur do e, 
la men ta vel men te, es ta mos pas san do e va mos pas -
sar por esse cons tran gi men to du ran te o ano de 2001.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
ces são do Se na dor Edi son Lo bão. S. Exª dis põe de
vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl -
ti mos dias te mos ou vi do e lido no tí ci as so bre a
ques tão do ra ci o na men to de ener gia, fru to, com cer -
te za, de um pla ne ja men to que, no Bra sil, está sem -
pre vol ta do para as re giões mais de sen vol vi das. 

É ver da de i ra men te alar man te ve ri fi car mos que 
as re giões in te ri o ra nas, va mos di zer as sim, do País,
prin ci pal men te a Re gião Nor te, são es que ci das em
co i sas tão ele men ta res. A per gun ta que me vem à
ca be ça é se aqui lo não é fe i to de pro pó si to, se não
há um des ca so pro po si tal com a re a li da de de mu i tos 
Esta dos bra si le i ros, no ta da men te, re pi to, os da Re -
gião Nor te.

Vim ago ra de Ro ra i ma onde, já há al gu mas se -
ma nas, os jor na is vêm pu bli can do no tí cia de uma si -
tu a ção que se agra va. Enquan to, em Boa Vis ta, a
Pe tro bras, por meio de sua rede de dis tri bu i ção,
ven de a ga so li na a R$1,70 o li tro, a du zen tos qui lô -
me tros da ci da de, qual quer ci da dão bra si le i ro atra -
ves sa a fron te i ra, vai à Ve ne zu e la e abas te ce seu
car ro com uma ga so li na de me lhor qua li da de, por
R$0,45 o li tro. 

É exi gir de ma is que, além do alto cus to que o
bra si le i ro su por ta por ha bi tar aque las re giões dis tan -
tes do País, ain da pa gue a ga so li na a R$1,70 o li tro, 
en quan to a ga so li na ve ne zu e la na, a 200 Km da ca -
pi tal Boa Vis ta, cus ta ape nas R$0,45 o li tro. 

Isso ob vi a men te en se jou que, pa u la ti na men te,
par ti cu la res fos sem à Ve ne zu e la para abas te cer
seus ve í cu los e fi cas sem du ran te al gu mas se ma nas 
usan do aque la ga so li na mu i to mais ba ra ta, cer ca de 
25% do va lor da ga so li na bra si le i ra. De po is, foi a vez 
dos pro fis si o na is do vo lan te, ca mi nho ne i ros e ta xis -
tas, que, di an te das cir cuns tân ci as, op ta ram por ir à
Ve ne zu e la para abas te ce rem seus ve í cu los e ro da -
rem com uma ga so li na qua tro ve zes mais ba ra ta e
de me lhor qua li da de. 

A Pe tro bras não to mou ne nhu ma ati tu de, ape -
sar, devo re gis trar, dos in sis ten tes ape los do Go ver -
na dor do meu Esta do, Ne u do Cam pos, no sen ti do
de, ex cep ci o nal men te, o Go ver no bra si le i ro, por in -
ter mé dio da Pe tro bras, pro mo ver a im por ta ção da
Ve ne zu e la de ga so li na, óleo di e sel e seus de ri va -
dos, es ta be le cen do, ob vi a men te, me di an te uma
cota, quan to o Esta do de ve ria gas tar por mês.

Já há al gum tem po, o Go ver na dor Ne u do
Cam pos vem in sis tin do na tese de que essa é uma
si tu a ção ex cep ci o nal, de que é ne ces sá rio, por tan to, 
ha ver um con vê nio bi la te ral en tre o Bra sil e a Ve ne -
zu e la, de for ma a que o Esta do pos sa im por tar a ga -
so li na, o óleo di e sel e os de ma is de ri va dos. Com
isso, o Go ver no não es ta ria ape nas me lho ran do as
con di ções de tra ba lho dos pro fis si o na is – ca mi nho -
ne i ros, ta xis tas –, como tam bém in cen ti van do a pró -
pria agri cul tu ra por in ter mé dio do ba ra te a men to do
com bus tí vel.

Ape sar des ses ape los e das in sis ten tes so li ci -
ta ções do Go ver na dor, nada foi fe i to. A si tu a ção vi -
nha se agra van do de tal ma ne i ra que os do nos de
pos tos de com bus tí vel – se gun do um le van ta men to,
eu di ria, su per fi ci al – con se gui ram cons ta tar que, a
cada mês, ven di am me nos ga so li na. Por tan to, ti -
nham um enor me pre ju í zo men sal. Com isso, ti ve -
ram que de sem pre gar os seus fun ci o ná ri os, e o
Esta do tam bém es ta va de i xan do de ar re ca dar os
seus im pos tos, o que re fle tia na eco no mia. 

Há pou cas se ma nas, a Po lí cia Fe de ral, cum -
prin do lo gi ca men te a sua fun ção le gal, apre en deu
18 ve í cu los dos mais di ver sos – eram des de ve í cu -
los pe sa dos até pam pas, que pos su em dois tan ques 
de ga so li na –, com uma quan ti da de enor me de com -
bus tí vel. Ha via de tudo: pais de fa mí lia, que fo ram ali
com prar ga so li na para po der ba ra te ar as suas des pe -
sas men sa is; ta xis tas, que que ri am ter um lu cro ma i or
no seu tra ba lho; ca mi nho ne i ros; e, ob vi a men te, ha via
tam bém aque les que es ta vam pra ti can do o des ca mi -
nho. 

Do lado ofi ci al, do Go ver no, não se toma ne -
nhu ma me di da, o que vem agra van do de ma ne i ra
mu i to ra di cal a si tu a ção.

Sr. Pre si den te, hoje, como Se na dor da Re pú -
bli ca, re pre sen tan do o meu Esta do de Ro ra i ma, eu
gos ta ria de fa zer um ape lo ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, ao Pre si den te da Pe tro bras e à área eco nô mi -
ca do Go ver no para que olhem para essa si tu a ção.
Pode não pa re cer nada para o Bra sil. Mas é aque la
his tó ria: vai-se des cu i dan do de um pro ble ma, vai-se
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de i xan do que ele se avo lu me até ca u sar pro ble mas
se ri ís si mos, como o que hoje es ta mos en fren tan do
no que con cer ne à ener gia. 

Qu e ro de i xar esse re gis tro, fa zer esse ape lo e,
ao mes mo tem po, que ro pe dir que a Po lí cia Fe de ral
não tra te da mes ma ma ne i ra aque les que fo ram pe -
gos. Exis tem vá ri as pes so as que fo ram lá por que é
per mi ti do o cha ma do ”co mér cio for mi ga“. Po de-se
atra ves sar a fron te i ra e abas te cer, em qual quer pos -
to da ci da de vi zi nha de San ta He le na, a quan ti da de
que se qui ser de ga so li na e óleo di e sel sem ne nhu -
ma pro i bi ção e en trar no Bra sil tam bém sem ne nhu -
ma pro i bi ção.

Ao fa zer esse re gis tro, que ro de i xar o meu pro -
tes to pelo des ca so com re la ção aos pro ble mas de
gran de im por tân cia para o Esta do de Ro ra i ma. Po -
dem não pa re cer mu i to gran des para o Bra sil Ma ra -
vi lha – se é que po de mos cha mar de Bra sil Ma ra vi -
lha o Bra sil do Sul e do Su des te, com tan tos pro ble -
mas so ci a is, com tan tos pro ble mas até de in -
fra-estrutura –, mas o fato é que o Go ver no não
pode es que cer as pes so as que mo ram na Ama zô nia 
nem tra tá-las com tan ta des con si de ra ção. Isso re al -
men te nos re vol ta e nos dá até a sen sa ção de que
não so mos bra si le i ros de pri me i ra ca te go ria.

No se gun do pon to do meu pro nun ci a men to, Sr. 
Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer um ou tro re gis tro: a
con vi te das Fa cul da des Inte gra das do Ta pa jós, em
San ta rém, es ta rei esta se ma na, mais pre ci sa men te
de po is de ama nhã, dis cu tin do com os uni ver si tá ri os
e com os re pre sen tan tes das di ver sas ca te go ri as
da que la ci da de e dos Mu ni cí pi os vi zi nhos a ques tão 
da re di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia, es pe ci fi ca men -
te a ques tão do Ta pa jós. 

Tra ta-se, com mu i ta hon ra, de um pro je to de
mi nha au to ria, que re ce beu a apro va ção unâ ni me
do Se na do, cor ro bo ran do aque la tese que se vem
dis cu tin do des de a Cons ti tu in te e que é re sul ta do de 
uma co mis são cri a da pela pró pria Cons ti tu i ção. O
art. 12 das Dis po si ções Tran si tó ri as pre vê a cri a ção
de uma co mis são para es tu dar a re di vi são ter ri to ri al
do País, ten do em vis ta a ne ces si da de e im por tân -
cia da cri a ção de no vas uni da des ter ri to ri a is, no ta -
da men te na Ama zô nia. 

O Se na do apro vou esse pro je to, si na li zan do
cla ra men te ao Go ver no Fe de ral so bre a ne ces si da -
de de se re pen sar e de se pre o cu par com a Ama zô -
nia.

Eu que ria tam bém re gis trar que es ta rei em
Ma ra bá para dis cu tir a cri a ção do Esta do do Ca ra -

jás, tam bém no Pará. O pro je to não é de mi nha au -
to ria, mas do De pu ta do Gi o van ne Qu e i roz, do Esta -
do do Pará. Por uma mo bi li za ção dos ve re a do res
da que la re gião, va mos dis cu tir o pro je to.

Peço a V. Exª que cons te do meu pro nun ci a -
men to um do cu men to que re ce bi da Uni med, de Ma -
ra bá, que faz um re la to his tó ri co da luta da que la re -
gião con tra o des ca so do Pará, como Esta do, e do
Bra sil, como País, no que tan ge ao seu de sen vol vi -
men to. 

Ao fi nal, es pe ro que a Câ ma ra dos De pu ta dos
aja com a ce le ri da de pos sí vel na aná li se des ses
pro je tos, que re pu to da ma i or im por tân cia para o
País. A sua apro va ção no Se na do de mons tra cla ra -
men te que se tra ta de um pro je to re fle ti do, dis cu ti do, 
ama du re ci do, e que, ago ra, a pa la vra está com a
po pu la ção da que las lo ca li da des quan do for apro va -
do o ple bis ci to. 

Cre io que essa re di vi são tem mu i to a ver com
a me lho ria de vida da po pu la ção da Ama zô nia, que
não agüen ta, por exem plo, vi ver aban do na da no
oes te do Ama zo nas, na fron te i ra com a Co lôm bia,
com o Peru, com to dos aque les con fli tos, dis tan te
da ca pi tal do seu Esta do, as sim como San ta rém e
os ou tros Mu ni cí pi os dis tan tes de Be lém. Espe ro
que, em bre ve, pos sa mos ter um novo mapa do
País, cuja tô ni ca seja um de sen vol vi men to re al men -
te des con cen tra do e mais jus to. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Exm
º
. Sr

Se na dor

De pu ta do Fe de ral

Etc....

Ma ra bá, 23 de abril de 2001

Embo ra a luta pela eman ci pa ção do su des te do Pará re mon -

te ao ano de 1908, foi só a par tir da dé ca da de 80 que essa as pi ra -

ção re gi o na li zou-se, com um tra ba lho de lon go pra zo que vem se

ma te ri a li zan do e con so li dan do em tor no do Pro je to de De cre to Le -

gis la ti vo nº 159-B, da au to ria do ilus tre de pu ta do fe de ral Gi o van ni

Qu e i roz. Atu al men te, cer ca de 21 Co mi tês pró-Estado do Ca ra jás

es tão im plan ta dos ou em pro ces so de im plan ta ção em igual nú me -
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ro de mu ni cí pi os, de ven do-se al can çar, em bre ve, to dos os 39 que

in te gram o Esta do pre ten di do e ha bi ta do por bra si le i ros de to das as 

ori gens.

Após a re di vi são, o Esta do de Ca ra jás terá uma área de

289.799 qui lô me tros qua dra dos, cor res pon den do a 23% do Esta -

do-mãe hoje; o Ta pa jós terá a ex ten são ter ri to ri al de 708.868 qui lô -

me tros qua dra dos, re pre sen tan do 57% do ter ri tó rio pa ra en se atu -

al men te; e o Pará fica com 249.032 qui lô me tros qua dra dos. Ou

seja, com 20% de seu ta ma nho atu al.

Ao apre sen tar um qua dro com pa ra ti vo de to dos os mu ni cí pi -

os do sul e su des te do Pará, o de pu ta do in for mou que São Fé lix do

Xin gu será o ma i or mu ni cí pio do Ca ra jás, com 84.248 qui lô me tros

qua dra dos, mas des ta cou que Ma ra bá, com uma ex ten são de

15.092 qui lô me tros qua dra dos, 167.873 ha bi tan tes e 81 mil ele i to -

res, ”in dis cu ti vel men te é a ma i or ex pres são po lí ti ca e eco nô mi ca e

o ma i or pólo de de sen vol vi men to do sul e su des te do Pará“. Em ou -

tro mapa, o de pu ta do mos trou o con tin gen te ele i to ral do Esta -

do-mãe, onde Ca ra jás fi gu ra com 621.682 ele i to res; Ta pa jós,

491.719; e o Pará com 2.227.439 vo tan tes.

Ao se re fe rir à área ter ri to ri al dos três Esta dos após a re di vi -

são, Gi o van ni dis se que ta ma nho não sig ni fi ca de sen vol vi men to,

pois se as sim fos se, o Pará se ria a ma i or uni da de da fe de ra ção em

em pre en di men tos e qua li da de de vida do País. ”So ma das as duas
po pu la ções do Ca ra jás e Ta pa jós, te re mos cer ca de 50% dos ele i -

to res do Esta do-mãe e como o ple bis ci to será fe i to em todo o Esta -

do, nós con cla ma mos to dos para vo tar. Nós va mos com pe tir com

quem tem o do bro de vo tos, mas com uma di fe ren ça: es ta mos nes -

ta luta para ven cer. Por que isso sig ni fi ca a nos sa ma i or in de pen -

dên cia. Nós es ta mos pre pa ra dos e va mos ga nhar essa ba ta lha“,

pro cla mou o par la men tar.

Ca ra jás terá 39 mu ni cí pi os; o Ta pa jós, 22; e o Pará, 82. Com -

pa ra ti va men te, e para sim ples de mons tra ção de que um enor me

es pa ço ter ri to ri al não sig ni fi ca de sen vol vi men to, re cor da-se que

São Pa u lo, com seus 248 mil km
2
, pos sui 645 mu ni cí pi os e é o

Esta do mais de sen vol vi do do País. Re di vi di do, o Pará vai fi car com

249.032km
2
; Ca ra jás com 289.799km

2
. Ain da para efe i to com pa ra -

ti vo, as si na la-se que o To can tins tem 278 mil km
2
, ou seja, ape nas

10 mil a me nos que Ca ra jás.

Qu an do des mem bra do de Go iás, o Esta do do To can tins re -

pre sen ta va 3% da re ce i ta do Esta do-mãe. Hoje, so men te 12 anos

após, já re pre sen ta 30% da re ce i ta da uni da de fe de ra ti va da qual

ori gi nou-se.

Do pon to de vis ta da re pre sen ta ti vi da de po lí ti ca dos três

Esta dos em Bra sí lia, com a re di vi são do Pará as três no vas uni da -

des da Fe de ra ção, pas sam, jun tas, de 17 para 28 de pu ta dos fe de -

ra is e de três para nove se na do res, sal tan do de 20 para 37 po lí ti cos 

em ní vel fe de ral com po der de car re ar mais re cur sos para a re gião.

Este ano, a ban ca da pa ra en se em Bra sí lia con se guiu in clu ir R$648

mi lhões no Orça men to da União para in ves ti men tos no Esta do.

Com nove se na do res e 28 de pu ta dos, a re gião se gu ra men te te ria

con se gui do mu i to mais.

No as pec to da in fra-estrutura ro do viá ria, o Pará tem 1.537

qui lô me tros de ro do vi as es ta du a is e 1.073 qui lô me tros de ro do vi as

fe de ra is im plan ta das nes ta re gião. O Esta do do To can tins, em 12

anos, im plan tou 4 mil qui lô me tros de es tra das as fal ta das e de boa

qua li da de.

Das ati vi da des eco nô mi cas que mais con tri bu em para a ren -

da dos Esta dos apa re cem o co mér cio ata ca dis ta (15,95%), o co -

mér cio va re jis ta (25,22%) e pres ta ção de ser vi ços (34,48%) como

as que mais ge ram im pos tos. A se guir vêm pro du ção pri má ria

(2,25%), in dús tria ex tra ti va (2,91%), in dús tria da trans for ma ção

(14,66%), in dús tria de be ne fi ci a men to (4,32%), in dús tria de mon ta -

gem (0,04%) e con di ci o na men to e re con di ci o na men to (0,16%).

Em 2000, o Pará ar re ca dou de Impos to so bre Cir cu la ção de

Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS) R$1.182.914.177,00 as sim dis tri -

bu í do: R$940.277.339,00 na área re ma nes cen te do Esta do-mãe;

R$159.832.846, re co lhi dos na área do fu tu ro Esta do de Ca ra jás; e

R$82.803.992,00 na do Ta pa jós.

Esses nú me ros con cre tos in di cam que 80% do ICMS con ti -

nu a rão sen do ge ra dos no Pará, anu lan do a te o ria de que as eman -

ci pa ções vão ca u sar pre ju í zos ao Esta do ori gi ná rio.

No que res pe i ta ao Fun do de De sen vol vi men to do Esta do

(FDE), em 2000 es ses re cur sos to ta li za ram R$744.592.870,00.

Cou be ram à área do Esta do de Ca ra jás, R$137.629.573,40; ao Ta -

pa jós, R$115.365.280,00; e ao Pará R$491.598.016,60.

A cri a ção do Esta do de Ca ra jás, se gun do o de pu ta do fe de -

ral Gi o van ni Qu e i roz (PDT-PA), au tor do seu pro je to de de cre to le -

gis la ti vo, já tem apo io de de pu ta dos do PL, PFL, PDT, PTB e do

PMDB. Dos 17 par la men ta res do Pará na Câ ma ra dos De pu ta dos,

14 se mos tram fa vo rá ve is à pro po si ção. Da ban ca da pa ra en se no

Se na do, já con ta mos com os se na do res Ade mir Andra de (PSB-PA) 

e Ja der Bar ba lho.

Como sabe Vos sa Exce lên cia, apro va do o ple bis ci to no

Con gres so Na ci o nal, a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do tem dois

me ses para se ma ni fes tar so bre a cri a ção do Esta do de Ca ra jás,

mas não tem po der de li be ra ti vo e sim con sul ti vo.

Isso sig ni fi ca que, mes mo que a ma i o ria dos de pu ta dos es -

ta du a is se mos tre con trá ria à cri a ção do novo Esta do, não sig ni fi ca

que a eman ci pa ção se tor ne in viá vel.

So nho ma i or da imen sa co mu ni da de des ta por ção do

Pará, des te mo vi men to não po de ria fi car alhe ia a Uni med Sul do

Pará, a qual te nho a hon ra de di ri gir des de 1996. É em nome

des sa ter ra so li dá ria, que nos re ce beu a to dos com o me lhor do

seu afe to e da sua ge ne ro si da de, que en ca re ço de Vos sa Exce -

lên cia todo apo io na apro va ção do pro je to de cri a ção do Esta do

de Ca ra jás, a via de fi ni ti va para nos so de sen vol vi men to ple no e

por uma so ci e da de mais jus ta.

Ante ci pan do agra de ci men tos, co lho a opor tu ni da de para

apre sen tar-lhe meus pro tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

– Dr. Anto nio Ro ber to Ata í de Ca val can ti , Di re tor Pre si den te
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, por
per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. S. Exª dis -
põe de 20 mi nu tos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou cos
dias, eu es ta va em Nova Ior que re pre sen tan do o
Bra sil numa re u nião onde se dis cu ti am os in ves ti -
men tos para o nos so País, ou me lhor, o Bra sil como
op ção de in ves ti men tos no mun do glo ba li za do. Eram 
nos sos con cor ren tes, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a Índia, a Chi na e a Rús sia, no pri me i ro
time; no se gun do time, a Áfri ca do Sul e ou tros pa í -
ses. O Bra sil es ta va bem co lo ca do en tre eles, mas
ha via uma dú vi da, ha via uma pre o cu pa ção: o Con -
gres so bra si le i ro, com es ses pro ble mas que es tá va -
mos en fren tan do – do Se na do, da CPI -, pa ra li sa ria
ou não as re for mas? 

Éra mos dois: eu, como re pre sen tan te da clas -
se po lí ti ca, e o Dr. Da ni el Gle i zer, como re pre sen tan -
te do Ban co Cen tral do Bra sil.

O gru po para quem fa lá va mos era co nhe ci do
como Rus sel Twenty Twenty. Na ver da de, são 40 en -
ti da des que so mam a quan tia in crí vel de US$7 tri -
lhões – US$ 7 tri lhões! São em pre sas como o Fun -
do de Apo sen ta do ria dos Pro fes so res dos Esta dos
Uni dos, do Ca na dá; os fer ro viá ri os do Ca na dá, da
Ingla ter ra. Enfim, al guns pa í ses como Abu Dha bi e
Bah re in, que têm mu i to di nhe i ro para in ves tir e que
fa zem par te des se se le to clu be. Lá, eu ga ran ti que o 
pro ble ma do Con gres so era pe que no e tran si tó rio. O 
Dr. Da ni el Gle i zer, num ou tro en fo que, mos trou que,
ape sar da cri se da Argen ti na, nós não te mos ma i o -
res pre o cu pa ções, pois o Bra sil é ca paz de ven cer
tudo isso e que, de ma ne i ra al gu ma, ha ve rá pro ble -
mas para os in ves ti do res. Pelo con trá rio, dis se que
es tes de ve ri am con fi ar em nós, bra si le i ros, e em
nos so País. A pa les tra foi tão boa, que um jor nal no -
va-iorquino pu bli cou que rou ba mos um pou co a
cena da Índia, da Chi na e da Rús sia, os prin ci pa is
ato res des sa re u nião, des se me e ting Rus sel Twenty 
Twenty.

No en tan to, Sr. Pre si den te, mal vol ta mos ao
Bra sil e sur giu a pos si bi li da de do apa gão. Já me
per gun tei: ”O que você fa ria se vol tas se ao en con tro 
Rus sel Twenty Twenty?“ E mu i to di fí cil fa lar mos com 
um in ves ti dor quan do não so mos ca pa zes de pre ver, 
à fren te, até o for ne ci men to de ener gia. Isso, com
cer te za, ca u sa rá re fle xos na nos sa pa u ta de ex por -

ta ção e, se não ti ver mos en ge nho e arte, sé ri os pro -
ble mas eco nô mi cos se rão ge ra dos no País que, na
te o ria, de ve ria es tar in te i ra men te pre pa ra do para
uma emer gên cia.

Ain da hoje, no Pa lá cio do Pla nal to, ouvi o Pre si -
den te da Re pú bli ca di zer que a úl ti ma vez de que ti -
nha lem bran ça de fal ta de ener gia, no Bra sil, com ex -
ce ção da que hou ve no Nor des te, na dé ca da de 70,
ocor reu du ran te a guer ra, quan do se fa zi am ble ca u tes.

So mos um País com uma ri que za in crí vel de
rios e hi dre lé tri cas. A ca pa ci da de na ci o nal ins ta la -
da é de cer ca de 74 me ga watts, en quan to o nos so 
con su mo é so men te de 55 me ga watts. Então, na
te o ria es ta mos mu i to bem, mas ti ve mos uma seca
gran de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
num qua dri lá te ro que en glo ba Mi nas Ge ra is e São 
Pa u lo, onde ocor re o ma i or con su mo de ener gia.
Exa ta men te por ca u sa des sa cri se, uma em pre sa
como Fur nas tem, hoje, 18% em re ser vas, quan do 
a mé dia na ci o nal está por vol ta de 30%. V. Exªs
po dem, as sim, ima gi nar o que re pre sen ta essa de -
sa gra dá vel sur pre sa para a nos sa eco no mia e
para to dos nós, em geral. 

Hoje, na re u nião no Pa lá cio, o Pre si den te fez
um in trói to mos tran do que o nos so gran de pro ble ma 
é a água, di fe ren te men te da Ca li fór nia, que tem es -
cas sez de má qui nas, e isso apa nhou-nos, de cer ta
for ma, des pre pa ra dos para uma emer gên cia. Não
te mos, nas nos sas ci da des, ne nhum sis te ma que
aten da so men te os si na is de trân si to. Embo ra a le -
gis la ção as sim o de ter mi ne, a ma i o ria dos nos sos
hos pi ta is não se pre o cu pou em ins ta lar ge ra do res
pró pri os, pois sem pre ti ve mos far tu ra de ener gia. 

No pro ces so de pri va ti za ção, que não foi dos
mais tran qüi las, já que hou ve mu i tos de sa cer tos, fo -
ram es ta be le ci das al gu mas cláu su las que não fo ram 
se gui das à ris ca. Ne las pre via-se que qual quer re si -
dên cia que usas se o blo que a dor de ener gia du ran te
um cer to pe río do te ria uma re du ção de 20% na sua
con ta, mas como ra ci o ci na ram as dis tri bu i do ras?
Que es ta ri am abrin do mão de ar re ca da ção, pois se ri -
am obri ga das apli car 1% da sua re ce i ta nes se pro gra -
ma, ou seja, 300 mi lhões. O re sul ta do dis so foi que,
com ex ce ção de no Vale do Je qui ti nho nha, que já tem 
um li nhão e, por tan to, sa i ria mais caro fa zer ou tro,
esse me ca nis mo pra ti ca men te não foi apli ca do no
Bra sil. Se um ou dois mi lhões de equi pa men tos como
es ses es ti ves sem em fun ci o na men to, ha ve ria uma
eco no mia gi gan tes ca, além de 20% de des con to nas
con tas. 
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ver da -
de é que to dos es ta mos com dois te mo res: o de pa -
gar mos mais caro e o de ain da ser mos mul ta dos.
Essa mul ta não será apli ca da de ime di a to, pois no
mês de ju nho ha ve rá só uma ad ver tên cia. No en tan -
to, logo a se guir virá, na sua con ta, o quan to o ci da -
dão terá que eco no mi zar e, se não o fi zer, será ape -
na do. Cer ca de 16% da po pu la ção, cujo con su mo de 
ener gia ul tra pas sa 500 qui lo watts, pa ga rão 200% de 
au men to, e aque les que con so mem me nos, com
cer te za, te rão até uma re du ção na sua con ta. Pro cu -
ra-se, as sim, es ta be le cer-se um equi lí brio, com ad -
ver tên cia e mul ta, mas tam bém com prê mi os para
quem cum prir o pro gra ma.

Hoje, sa í ram vá ri as re so lu ções, den tre elas a
de nú me ro 4, que traz uma sé rie de in for ma ções
mu i to im por tan tes, mos tran do que as pes so as que
me nos con so mem po de rão ter, para cada real eco -
no mi za do, R$2,00 de re ce bi men to; para os ma i o res
con su mi do res, isso vai de pen der do que so brar do
pa ga men to de in cen ti vos aos me no res. Essa re so lu -
ção traz in for ma ções não só para os con su mi do res
de ba i xa e de alta ten são, como para os ru ra is, e,
com cer te za, es ta rão na im pren sa em pou cos mi nu -
tos, se já não es ti ve rem no ví deo da que les que as
trans mi tem em tem po real.

A ver da de é que fo mos apa nha dos, no va men -
te, de cal ças cur tas e me pre o cu pa mu i to que num
País como o nos so, que é a sé ti ma ou a oi ta va eco -
no mia mun di al – por tan to, não é pe que no –, a toda
hora haja sur pre sas de sa gra dá ve is.

É na tu ral que te nha mos dois ti pos de va riá ve is: 
as que de pen dem só de nós e as que de pen dem do 
ex te ri or. Nes sas, há ris co e ex po si ção ma i o res, por -
que elas in de pen dem de nós, mas isso não deve
ocor rer com as pri me i ras, aque las que de pen dem
do nos so en ge nho e arte.

Não é jus to que um País des te ta ma nho não
seja sem pre pri vi le gi a do por um pla ne ja men to de
lon go pra zo. Nos Esta dos Uni dos, há um gru po pre -
o cu pa do em fa zer pro je ções para da qui a qua tro -
cen tos anos, já aba li zan do pos sí ve is ne ces si da des.
La men ta vel men te, no nos so caso, es ta mos sem pre
co brin do o que pas sou, o on tem.

Per gun to-me até quan do os nos sos lí de res, as
nos sas ca be ças pen san tes per ma ne ce rão nes se
ma ras mo de olhar o pas sa do ao in vés de se vol ta -
rem para o fu tu ro, cor ri gin do itens im por tan tes
como, por exem plo, a Pre vi dên cia. Ou tra vez, a Pre -
vi dên cia co me ça a gas tar além do que ar re ca da, de

ma ne i ra ain da mais gra ve do que an tes. No va men -
te, ve ri fi ca mos que apre sen ta mos uma van ta gem
que, na ver da de, é con tra to dos e con tra o País.

Per gun to: al guém tem al gu ma se gu ra do ra que
pa gue um se gu ro em me nos de um mês? Não. Mas
a nos sa Pre vi dên cia se or gu lha em di zer que, em
de zes se is dias, pre pa ra um pro ces so, di gi ta-o e
paga. Mu i tas ve zes, só para di zer que o está fa zen -
do nes se pra zo, paga de for ma er ra da, não fa zen do
a tri a gem cor re ta men te.

É por isso que mu i tos ca sos anor ma is es tão
acon te cen do não so men te na área da Pre vi dên cia,
de ele tri ci da de ou da edu ca ção. Esta mos sem pre
sen do sur pre en di dos, e essa é a mi nha pre o cu pa -
ção pri mor di al nes ta tar de. Tra mi tam, Srs. Se na do -
res, cer ca de vin te e três pro je tos que pri vi le gi am,
cu i dam, nor ma ti zam a ge ra ção de ener gia e até re -
gu la men tam o con su mo. Des ses vin te e três, so -
men te um pro je to, o de nú me ro 2905, está em con -
di ções de ser vo ta do. Os de ma is, in clu si ve um de les
do Pre si den te da Re pú bli ca – já foi ar qui va do e de -
sar qui va do – não fo ram vo ta dos. 

De re pen te, di an te de uma cri se des sa pro por -
ção, não te mos nada pro gra ma do para ba li zar ou
ame ni zar a si tu a ção. Em cer tas re giões, está pior.
No meu Esta do, te mos oi ten ta e três ci da des sem
água, e ago ra exis te a ame a ça de fi ca rem sem luz.
Como pode acre di tar no fu tu ro des te País um ci da -
dão que não tem água para be ber e nem ele tri ci da -
de para con su mir?

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me um apar te, Se na dor?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª 
tem o apar te que me so li ci ta.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Ney Su as su na, o pro ble ma bra si le i ro é
com pli ca do, mas tem ra í zes: de qua tro em qua tro
anos, te mos uma mo bi li za ção na ci o nal para ele ger
Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor, Se na do res,
De pu ta dos. O povo se mo bi li za, e a clas se po lí ti ca
con duz o pro ces so. Após a ele i ção, as su me o novo
Pre si den te, os par ti dos lu tam para no me ar mi nis -
tros, e fica o go ver no cons ti tu í do. No en tan to, no fim, 
quem pas sa a man dar no País são os cha ma dos
téc ni cos, o se gun do es ca lão, são es ses sá bi os. Os
po lí ti cos pas sam a ser exe cra dos. O re sul ta do é que 
acon te cem os fa tos, e o pró prio Pre si den te de cla ra
que não sa bia de nada, que foi pego de sur pre sa.
Mas o que faz o Mi nis té rio do Pla ne ja men to? O que
fa zem os ór gãos que cu i dam da ges tão pú bli ca se to -
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ri al? Há pou co tem po apro va mos o Pla no Plu ri a nu al
de Inves ti men tos, se guin do o Pla no Plu ri a nu al an te -
ri or. Essa cri se no se tor elé tri co de mons tra que es -
ses pla nos não adi an tam nada, por que, de fato, não 
se pla ne ja nada. Os pla nos são ape nas ar ru ma ções 
grá fi cas, con so li da das num do cu men to gran de, qua -
tro cin co vo lu mes, re gras que não são obe de ci das.
A re a li da de pas sa a ser di fe ren te, e aqui lo pas sa a
ser algo ela bo ra do ape nas para cum prir um dis po si -
ti vo cons ti tu ci o nal. Ago ra mes mo que rem re sol ver o
pro ble ma de fal ta de ener gia com a apli ca ção de
mul tas, como se mul ta ge ras se ener gia, como se
mul ta pos si bi li tas se o su pri men to ener gé ti co nos la -
res, nas fá bri cas e em toda par te. Essa é uma me di -
da fis cal, que ape nas fa ci li ta o en ri que ci men to das
con ces si o ná ri as e das dis tri bu i do ras. A po pu la ção
vai so frer, vai fa zer um sa cri fí cio que não vai re sul tar 
em nada no que diz respe i to ao su pri men to de
ener gia. Vai ha ver em po bre ci men to da po pu la ção,
vai ha ver um ma i or en ca i xe das em pre sas, e a cri -
se vai con ti nu ar: de sem pre go, que da de pro du ção,
ques tões gra ves na área da sa ú de, da edu ca ção.
Tudo vai ser pre ju di ca do. O me lhor ca mi nho, já que 
o povo está mo ti va do, se ria o Pre si den te da Re pú -
bli ca fa zer um pro nun ci a men to di zen do que acre di -
ta no povo bra si le i ro, no pa tri o tis mo, na com pre en -
são da gra vi da de do pro ble ma. Sua Exce lên cia de -
ve ria di ri gir-se ao povo di zen do que tem con fi an ça
na sua ca pa ci da de de en fren tar e su pe rar o pro ble -
ma, sem ame a ça de mul tas, por que, como dis se,
isso não vai re sol ver pro ble ma al gum. Essa é a do -
lo ro sa re a li da de. Agra de ço a V. Exª o apar te a mim 
con ce di do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te e o in cor po ro ao meu
dis cur so, com mu i ta ale gria. Entre tan to, ain da há,
no Bra sil, cer tos ata vis mos dos qua is não po de -
mos nos li vrar. Por exem plo, em qui nhen tos anos
de exis tên cia, ti ve mos qua tro cen tos de es cra vi dão. 
O tra ba lho era for ça do e nin guém se mo via se não 
hou ves se um fe i tor. Esse pen sa men to ain da está
ar ra i ga do em nos sa men ta li da de. La men ta vel men -
te, se não hou ver uma pu ni ção ou um fe i tor, o pro -
ces so não anda. Ain da hoje até a nos sa eli te ra ci -
o ci na as sim. Con cor da ria com V. Exª caso não
hou ves se esse ata vis mo. 

No en tan to, pen so que an tes de se im por mul -
ta – com o que con cor do – de ver-se-ia dar um cré di -
to de con fi an ça à po pu la ção. Se na dor Gil ber to Mes -
tri nho, o Go ver no está fa zen do tudo para re sol ver o
pro ble ma ener gé ti co. Está na Re gião Su des te –

prin ci pal men te em Mi nas e São Pa u lo – a gran de
cri se, ten do em vis ta o mais ba i xo ín di ce plu vi o mé -
tri co ocor ri do nes ses úl ti mos se ten ta anos. 

Lem bro-me de que, logo de po is de Key nes,
veio Mi chal Ka lec ki, di zen do que o in ves ti men to só
vem quan do há a cer te za ou a pers pec ti va de lu cro.
Por tan to, quem vai que rer, no mun do glo ba li za do, in -
ves tir em um País que não tem nem se quer a ex -
pec ta ti va de ter ener gia para im ple men tar e in cre -
men tar suas in dús tri as?

Sr. Pre si den te, isso é mu i to ruim, e nos pe gou
em uma hora di fí cil. Não te nho como, nes se mo men -
to, vol tar ao Rus sell Twenty Twenty – até que eles se 
es que çam dis so – e pe di rem que in vis tam no Bra sil
por se tra tar de um óti mo País. Re al men te, para nós, 
isso foi um ates ta do de in com pe tên cia em ter mos de 
pla ne ja men to.

Sr. Pre si den te, na re u nião com o Go ver no, di vi -
di mos o tema do ra ci o na men to em três áre as: a de
ge ra ção, que será co or de na da pelo pró prio Mi nis tro; 
a de co or de na ção, co man da da pelo Dr. Pe dro, e que 
tam bém vai fis ca li zar a atu a ção da área de pla ne ja -
men to, e a de cor te. Por tan to, pen so que nes se mo -
men to toda a po pu la ção pre ci sa se unir, por que a
ima gem do Bra sil como um país pla ne ja dor que se
pre o cu pa com o fu tu ro da Na ção está mu i to ruim. Sr. 
Pre si den te, va mos ter que suar mu i to para apa gar
essa má im pres são de pes so as im pru den tes, que
não se pre o cu pam com o seu fu tu ro. 

Sr. Pre si den te, acre di to que te re mos de cri ar
uma co mis são per ma nen te para de fi nir o que é
emer gên cia, para ve ri fi car qua is são as áre as mais
vul ne rá ve is, qua is são os óbi ces. Não po de mos con -
ti nu ar fa zen do esse pa pel feio, prin ci pal men te ago ra
em que tí nha mos tudo para es tar bem. Te mos o ma -
i or re ba nho. Há cri ses por to dos os can tos, mas não
tí nha mos até en tão. Tan to fi ze mos que ago ra ar ran -
ja mos uma. 

Esse ar ra nhão pro fun do pre o cu pa-me mu i to,
Sr. Pre si den te.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Por
fa vor.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Ney Su as su na, tal vez V. Exª te nha ago ra ci ta -
do o nó da ques tão. Tí nha mos tudo para ir para a
fren te. Era pre ci so im pe dir.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É ver -
da de. 

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª. Ocu pei a tri -
bu na para di zer que con fio nas au to ri da des, nas
ações que es tão sen do ado ta das, mas tam bém para 
de cla rar que é im per doá vel o ar ra nhão mun di al que
so fre mos. A Na ção bra si le i ra foi apa nha da de cal ça
cur ta em um mo men to em que tí nha mos tudo para ir 
para a fren te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
uma comuni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi -
nha co mu ni ca ção ina diá vel é para re gis trar o fa le -
ci men to do ex-Senador Vi cen te Emí lio Vu o lo, ocor -
ri do do min go em Bra sí lia, e re que rer – em nome
do Se na dor Ante ro Paes, que on tem fez sua ma ni -
fes ta ção de pe sar, em nome do Se na dor Car los
Be zer ra e em meu pró prio –, con for me a tra di ção
da Casa, a in ser ção em Ata de voto de pro fun do
pe sar pelo fa le ci men to des se gran de po lí ti co de
Mato Gros so, que foi en ter ra do on tem. So li ci ta mos 
tam bém que se jam apre sen ta das con do lên ci as à
fa mí lia, à Assem bléia Le gis la ti va e ao Go ver no de
Mato Gros so e à Loja Ma çô ni ca Acá cia Cu i a ba na. 

Vi cen te Vu o lo, após um lon go pe río do de luta
con tra a en fer mi da de, foi aco me ti do de uma pne u -
mo nia e veio a fa le cer aos 71 anos de ida de.

Foi De pu ta do Esta du al em Mato Gros so, de
1952 a 1962; Pre fe i to de Cu i a bá, de 1962 a 1966;
no va men te De pu ta do Esta du al, de 1968 a 1974;
De pu ta do Fe de ral, de 1974 a 1978, e Se na dor da
Re pú bli ca por um pe río do de qua tro anos, de 1978 
a 1982, logo após a cri a ção do Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Po lí ti co de di ca do ao seu Esta do de Mato
Gros so, Vi cen te Vu o lo foi do ta do de gran de vi são
es tra té gi ca e, du ran te sua vida po lí ti ca, tra ba lhou
in can sa vel men te para a vi a bi li za ção da fer ro via
Fer ro nor te, cujo tra ça do pre vê a li ga ção de São
Pa u lo a Cu i a bá. 

Sua pri me i ra gran de vi tó ria na luta por essa ca u -
sa foi a apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, de pro je -
to de lei que in clu iu a li ga ção fer ro viá ria de Ru bi néia,
no Esta do de São Pa u lo, a Cu i a bá, pas san do por
Apa re ci da do Ta bo a do, no Mato Gros so do Sul, e
Ron do nó po lis, em Mato Gros so, con for me re la ção
des cri ti va das fer ro vi as do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
Após a apro va ção, o pro je to in clu in do a cons tru ção da 
fer ro via, foi san ci o na do pelo Pre si den te Ernes to Ge i sel 
e trans for ma do na Lei nº 6.346, de 6 de ju lho de 1976.

Hoje, 26 anos após essa ini ci a ti va de Vi cen te
Vu o lo, o seu ide al ain da não foi con cre ti za do e os tri -
lhos da Fer ro nor te so men te che ga ram ao mu ni cí pio
ma to-grossense de Alto Ta qua ri e o seu avan ço até
Cu i a bá ain da é um so nho de to dos nós.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fa le ci -
men to de Vi cen te Vu o lo, con si de ra do o pai da fer ro -
via Fer ro nor te, de i xa uma la cu na na re pre sen ta ção
po lí ti ca de Mato Gros so.

Ao re gis trar o fa le ci men to de Vi cen te Vu o lo da
tri bu na do Se na do Fe de ral – como o fez, on tem, o
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros –, que ele ocu pou,
com mu i ta hon ra dez, com pe tên cia e de di ca ção,
pres to esta ho me na gem a esse gran de po lí ti co ma -
to-grossense que, ao lon go de sua vida, hon rou o
povo que o ele geu e de i xou um le ga do de re a li za -
ções em fa vor de seu Esta do e de todo o Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Jef fer -
son Pé res. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, na úl ti ma quin ta-feira, in gres sei na Casa
com uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, que
re ce beu o nú me ro 12, que dis põe so bre o Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De sen -
vol vi men to do Nor des te. Esses dois Fun dos, se gun -
do a me di da pro vi só ria ba i xa da pelo Pre si den te da
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Re pú bli ca, con ti nu am vi go ran do e par ti ci pan do do
de sen vol vi men to des sas duas re giões. 

Como an tes es ses Fun dos eram obri ga to ri a -
men te pre vis tos em lei or di ná ria e pelo me nos 17%
do Impos to de Ren da eram des ti na dos à fe i tu ra dos
mes mos, fi ca mos pre o cu pa dos com o fato de que
eles pos sam hoje ser al te ra dos di an te de qual quer
cri se que pos sa se aba ter so bre o Go ver no e, me di -
an te nova me di da pro vi só ria, o Go ver no pro mo va a
sua ex tin ção. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa
pro pos ta tem como ob je ti vo pre ve nir que esse fato
ve nha a acon te cer no fu tu ro, pois este País vive ora
uti li zan do me di da pro vi só ria para ex tin guir leis, ora
fa zen do no vas leis. De um mo men to para ou tro, o
Pre si den te da Re pú bli ca, den tro do seu po der dis cri -
ci o ná rio e ain da em ob ser vân cia à Cons ti tu i ção,
pode ex tin guir es ses dois Fun dos, que são es sen ci -
a is, como eu dis se, ao de sen vol vi men to do Nor te e
do Nor des te. 

Por esse mo ti vo, apre sen ta mos, com a jus ti fi -
ca ti va que pas sa rei a ler, a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nE 12.

O gran de de sa fio do Bra sil é o da re du ção das
de si gual da des re gi o na is. O tex to cons ti tu ci o nal já
de mons tra a pre o cu pa ção do cons ti tu in te de que o
País dis po nha de uma po lí ti ca vol ta da para a su pe -
ra ção dos de se qui lí bri os en tre as re giões. 

Entre os ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, es ti pu la dos no art. 3E da Car ta
Mag na, está o da re du ção das de si gual da des so ci a -
is e re gi o na is. O art. 43, que tra ta das re giões, dis -
põe que a União po de rá ar ti cu lar a sua ação em um
mes mo com ple xo ge o e co nô mi co e so ci al, vi san do
ao seu de sen vol vi men to e à re du ção das de si gual -
da des re gi o na is. 

A su pe ra ção dos pro ble mas de de sen vol vi -
men to re gi o nal, prin ci pal men te do Nor te e do Nor -
des te, só po de rá acon te cer se for ga ran ti do um flu xo 
con tí nuo de re cur sos ex pres si vos para in ves ti men -
tos nes sas re giões. 

Desde me a dos da dé ca da de 70, a po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal tem se re su mi do à con ces -
são de in cen ti vos fis ca is, com des ta que para aque les 
re la ti vos ao Fun do de Inves ti men tos da Ama zô nia
(Fi nam) e ao Fun do de Inves ti men to do Nor des te (Fi -
nor). A sis te má ti ca des ses in cen ti vos pres su pu nha a
op ção pelo con tri bu in te do Impos to de Ren da – Pes -
soa Ju rí di ca de di re ci o nar par te de seu im pos to a
pa gar para os re fe ri dos fun dos. 

Para ga nhar tem po, Sr. Pre si den te, es tou re su -
min do a jus ti fi ca ti va.

Re cen te men te, o Exe cu ti vo edi tou a Me di da
Pro vi só ria nº 2.146-1, de 2001, que ex tin gue os in -
cen ti vos fis ca is do Fi nam e do Fi nor e cria o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te. Para com por os re cur -
sos des ses fun dos fo ram es ti pu la das do ta ções or ça -
men tá ri as à con ta do Te sou ro Na ci o nal, de fi ni das,
na me di da pro vi só ria, até o ano de 2013.

Embo ra re co nhe ça mos que a nova sis te má -
ti ca é bem me lhor do que a an te ri or, exis te o ris co 
de que ou tra me di da pro vi só ria ou ou tra lei ve nha 
re vo gar ou al te rar os ter mos es ta be le ci dos na MP 
nº 2.146-1, de 2001.

É nes se sen ti do que sub me te mos à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal a pre sen te Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal, que acres cen ta ao
art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral dois pa rá gra fos
que cons ti tu ci o na li zam os Fun dos de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia e do Nor des te, de for ma a
que eles se tor nem per ma nen tes no ar ca bou ço
ju rí di co-constitucional bra si le i ro. Além dis so, a
emen da exi ge que lei fixe va lo res anu a is a se rem
alo ca dos nos Fun dos de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e do Nor des te, que se rão re pas sa dos
in te gral men te aos res pec ti vos fun dos, na for ma
de du o dé ci mos men sa is.

Sr. Pre si den te, 29 Se na do res as si na ram essa
emen da cons ti tu ci o nal que pre ser va, na Cons ti tu i -
ção, es ses dois fun dos, que, como dis se, são fun da -
men ta is ao de sen vol vi men to da nos sa re gião. São
29 Se na do res, prin ci pal men te da re gião Nor te e
Nor des te, que re sol ve ram em pres tar o seu apo i a -
men to a essa nos sa ini ci a ti va.

Espe ra mos que o Con gres so Na ci o nal, le van do
em con ta que a me di da pro vi só ria pode ser re vo ga da
a qual quer tem po, in clua no tex to cons ti tu ci o nal a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12.

E que ro, para fa zer jus ti ça, di zer que essa
emen da teve como se gun do sig na tá rio o Se na dor
Car los Wil son, do Esta do de Per nam bu co, que foi um
gran de in cen ti va dor, no Se na do Fe de ral, da ma nu ten -
ção dos fun dos cons ti tu ci o na is.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO, 
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao no -
bre Se na dor Jef fer son Pé res. (Pa u sa.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MT. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
sei se este é o mo men to ade qua do, mas gos ta ria de 
de i xar aqui a ma ni fes ta ção de pe sar em nome de
Mato Gros so do Sul pelo fa le ci men to do ex-Senador 
Vi cen te Vu o lo. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Eu con -
ce de rei a pa la vra a V. Exª, opor tu na men te, no en ca -
mi nha men to da vo ta ção do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Sr. Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 258, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re -
gi men to Inter no e de acor do com as tra di ções da
Casa, in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar pelo fa le ci men to do ex-Prefeito de Cu i a bá/MT,
ex-Deputado Esta du al, ex-Deputado Fe de ral e
ex-Senador da Re pú bli ca Vi cen te Emí lio Vu o lo e
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mi lia, à Assem -
bléia Le gis la ti va do Esta do de Mato Gros so, ao Go -
ver no do Esta do de Mato Gros so e à Loja Ma çô ni ca
Acá cia Cu i a ba na.

Nes tes Ter mos.

Pe di mos De fe ri men to.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2001 – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro – Se na dor Car los Be zer ra –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re -
que ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca -
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet. V. Exª
dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a gran de ale -
gria de co nhe cer bem a fi gu ra do ex-integrante des -
ta Casa, o Se na dor Vi cen te Emí lio Vu o lo. 

Vi cen te Emí lio Vu o lo não foi só Se na dor por
Mato Gros so, foi um Se na dor que dig ni fi cou o Bra sil. 
Foi o Se na dor da Re gião Cen tro-Oeste que mais
pug nou pela li ga ção, por via fér rea, en tre Cu i a bá e o 
res tan te do nos so País. Vi cen te Emí lio Vu o lo foi um
so nha dor, que viu o seu so nho ma i or se con cre ti zar.
Esti ve com S. Exª, há uns três anos, na ina u gu ra ção 
do pri me i ro tre cho da Fer ro nor te e vi como aque le
ho mem es ta va che io de emo ção, ple no de en tu si as -
mo. Aque la voz que um dia se er gueu aqui, no Se -
na do da Re pú bli ca, lu tan do por aque la fer ro via, es -
ta va ven do o seu so nho con cre ti zar-se. 

Falo por Mato Gros so do Sul. Vi cen te Emí lio Vu -
o lo foi Se na dor por Mato Gros so, quan do ain da não
ha via sido cri a do o Esta do do Mato Gros so do Sul.
Mato Gros so do Sul deve mu i to a Vi cen te Emí lio Vu o -
lo. 

Qu e ro in cor po rar a mi nha voz às tan tas vo zes
que la men tam essa per da ir re pa rá vel para Mato
Gros so e Mato Gros so do Sul, para a Re gião Cen -
tro-Oeste e o pró prio Bra sil. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, por cin co
mi nu tos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dr. Vi cen te
Emí lio Vu o lo é uma das ma i o res fi gu ras po lí ti cas de
Mato Gros so dos úl ti mos tem pos. Foi Pre fe i to de
Cu i a bá e, a par tir da sua gran de ad mi nis tra ção na
ca pi tal do nos so Esta do, tor nou-se um lí der de peso
es ta du al. De po is, foi ele i to De pu ta do Esta du al, De -
pu ta do Fe de ral e Se na dor por Mato Gros so.

No Se na do, teve uma atu a ção bri lhan te; hon -
rou, dig ni fi cou a re pre sen ta ção do nos so Esta do.
Era um le gis la dor com pe ten te, ad vo ga do, tra ba lha -
dor, mu i to in te li gen te e, aci ma de tudo, um ide a lis ta.

Qu an do go ver nei o Esta do, cri ei o car go de
Co or de na dor para Fer ro vi as, para o qual o no me ei.
Nes sa épo ca, con se gui mos um gran de avan ço na
ques tão da Fer ro nor te, gra ças ao nos so tra ba lho e
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ao de Vi cen te Vu o lo e gra ças ao Go ver na dor de
São Pa u lo Ores tes Qu ér cia, que re sol veu ini ci ar a
cons tru ção da pon te ro do fer ro viá ria, pos si bi li tan do o 
avan ço da fer ro via para Mato Gros so do Sul e Mato
Gros so. O Dr. Vi cen te Emí lio Vu o lo era o gran de
mo tor de tudo isso, vi si tan do Qu ér cia em São Pa u lo
cons tan te men te, mo bi li zan do os pre fe i tos de Mato
Gros so do Sul e do in te ri or de São Pa u lo, fa zen do
um gran de mo vi men to em prol da fer ro via. Ele fez
esse gran de tra ba lho na épo ca em que fui Go ver na -
dor de Mato Gros so. 

A qua li da de mais ad mi rá vel de Vi cen te Emí lio
Vu o lo era o seu es pí ri to in dô mi to, ide a lis ta, moço.
Ele en ve lhe cia, mas, es pi ri tu al men te, con ti nu a va
cada vez mais jo vem, lu tan do pe los seus ide a is. Foi, 
até o fim de sua vida, um lu ta dor pe los seus ide a is.
A ca u sa da fer ro via foi a ma i or de sua vida pú bli ca.
Vi cen te Vu o lo viu os tri lhos che ga rem a Mato Gros -
so, mas não à nos sa que ri da Cu i a bá. 

Nes te mo men to, em nome do nos so Par ti do, o
PMDB, com o qual Vi cen te Emí lio Vu o lo teve uma
con vi vên cia mu i to boa, mu i to pró xi ma, e em nome
dos nos sos com pa nhe i ros e da so ci e da de ma -
to-grossense como um todo, que ro pres tar esta ho -
me na gem ao gran de ma to-grossense que foi o Dr.
Vi cen te Emí lio Vu o lo.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
para en ca mi nhar a vo ta ção. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, já tive a opor tu ni da de, on tem, de re gis trar
aqui o nos so sen ti men to, a nos sa so li da ri e da de à fa -
mí lia pelo fa le ci men to do Se na dor Vi cen te Emí lio
Vu o lo*. 

O Se na dor Vu o lo é des sas pes so as que de -
vem ser vir de exem plo à ju ven tu de bra si le i ra. S. Exª, 
ten do ocu pa do os mais re le van tes car gos pú bli cos
do nos so Esta do, é uma pes soa da qual os seus fi -
lhos po dem se or gu lhar, por ser um ho mem hon ra -
do, por ser um ho mem de bem, por ser uma pes soa
que fez po lí ti ca com éti ca, com de di ca ção e, como
dis se aqui o Se na dor Car los Be zer ra, com bas tan te
ide a lis mo.

Ain da na in fân cia, tive opor tu ni da de de acom -
pa nhar os pas sos do Se na dor Emí lio Vu o lo. Te nho

cer te za ab so lu ta de que Mato Gros so per de mu i to,
mas a sua gran de luta e a sua gran de obra es tão
con so li da das em nos so Esta do.

Se é ver da de que S. Exª não viu a fer ro via che -
gar a Cu i a bá, é ver da de tam bém que viu os tri lhos
da fer ro via che ga rem ao Esta do de Mato Gros so, no 
Mu ni cí pio de Alto Ta qua ri.

Vi cen te Emí lio Vu o lo é o po lí ti co a quem Mato
Gros so mais deve a sua li ga ção fer ro viá ria com o
Esta do de Mato Gros so do Sul e tam bém com o
Esta do de São Pa u lo.

Dis se bem aqui o Se na dor Car los Be zer ra:
nes sa obra foi im por tan te a par ti ci pa ção do
ex-Governador Ores tes Qu ér cia, mas foi im por tan te
tam bém a par ti ci pa ção e con clu são por par te do
ex-Governador Má rio Co vas e tam bém do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Qu e ro di zer que o Se na dor Vi cen te Emí lio Vu -
o lo, nes ses tem pos em que as pes so as que rem mo -
ti vos para par ti ci par da po lí ti ca, apre sen ta à nos sa
ju ven tu de es ses mo ti vos.

Mor reu um Se na dor éti co e que de i xa aos
seus fi lhos um nome ima cu la do.

Era essa a nos sa ho me na gem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 258, de 2001.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
na dor Jef fer son Pé res ha via so li ci ta do a pa la vra
para uma co mu ni ca ção, a Mesa já o ha via cha ma do.

Ago ra, con ce do a pa la vra a S. Exª, por cin co
mi nu tos.

(DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JEFFERSON PÉRES QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO
OPORTUNAMENTE.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son
Pé res, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, re ce bo sem pre as ma ni fes ta -
ções de V. Exª como ma ni fes ta ções de co la bo ra ção.

Esse as sun to já foi lido pela Mesa, já en tra em
pa u ta. Não hou ve ma ni fes ta ção al gu ma de in te res se 
em re la ção a este as sun to. Devo di zer a V. Exª que
não re ce bi da par te do Exe cu ti vo, de nin guém do
Exe cu ti vo e de ne nhu ma das li de ran ças des ta Casa
ne nhu ma ma ni fes ta ção de in te res se re la ti va men te a 
esta ma té ria. Essa ma té ria é con si de ra da de tal ur -
gên cia que só ago ra ouço a ma ni fes ta ção de V. Exª,
de po is de a Mesa já ter fe i to a le i tu ra. 

Por tan to, re ce bo como co la bo ra ção a ma ni fes -
ta ção de V. Exª e es tra nho que em ou tras ma té ri as
que tra mi ta ram aqui ti ves se eu re ce bi do – in clu si ve
em re la ção ao pro je to re la ti vo à re for ma agrá ria –
como Pre si den te, a pro cu ra de li de ran ças, de Se na -
do res, de as ses so res do Go ver no, do Mi nis tro em
re la ção a este as sun to. Por tan to eu tam bém, como
V. Exª, to mei co nhe ci men to pelo jor nal de que esta
ma té ria era im por tan te para o Go ver no. 

Estou sen do in for ma do, Se na dor Jef fer son Pé -
res, pelo Se cre tá rio da Mesa, que este as sun to é
tão im por tan te para o Go ver no que, ape sar de a Se -
cre ta ria da Mesa ter so li ci ta do, os ori gi na is re la ti vos
a esta ma té ria, a fim de com por a tra mi ta ção da
mes ma, até hoje não che ga ram a esta Casa.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, pro je to de Re so lu ção que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2001

Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Infor -
má ti ca do Se na do Fe de ral – SEI, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º O Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to 
de Da dos do Se na do Fe de ral – PRODASEN, pas sa a
de no mi nar-se Se cre ta ria Espe ci al de Infor má ti ca –
SEI.

Art. 2º A Se cre ta ria Espe ci al de Infor má ti ca in -
te gra a es tru tu ra do Órgão Cen tral de Co or de na ção
e Exe cu ção.





Art. 3º Fi cam re vo ga dos o in ci so I do art. 232 e 
os arts. 234, 235, 236 e 237 do Re gu la men to Admi -
nis tra ti vo do Se na do Fe de ral.

Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 233 e o art. 239
do Re gu la men to Admi nis tra ti vo pas sam a vi go rar
com as se guin tes re da ções:

I – “Art. 233. .....

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre -
ta ria Espe ci al de Infor má ti ca:

I – Ga bi ne te;

II – Con sul to ria;

III – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção e
Fi nan ças;

IV – Sub se cre ta ria de Su por te Téc ni co 
e Ope ra ções;

V – Sub se cre ta ria de Aten di men to e
De sen vol vi men to para a Área Le gis la ti va, e
de Orça men to;

VI – Sub se cre ta ria de Aten di men to e
De sen vol vi men to de Sis te mas para a Áre as
Admi nis tra ti va e de Co mu ni ca ção So ci al e
Usuá ri os Exter nos;

VII – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção
de Da dos e Re cur sos de Apo io;

VIII – Sub se cre ta ria de Aten di men to
Se na to ri al;

IX – Sub se cre ta ria Espe ci al do La bo -
ra tó rio Vivo do Le gis la ti vo; e

X – Sub se cre ta ria Espe ci al do Pro gra -
ma Inter le gis.

II – “Art. 239. À Con sul to ria com pe te
re a li zar es tu dos e pes qui sas, emi tir pa re ce -
res e pro por me di das nas áre as de tec no lo -
gia, de pla ne ja men to e aper fe i ço a men to do
ór gão, e de po lí ti ca, de in for ma ções; re ce ber 
das Sub se cre ta ri as as es ta tís ti cas de tra ba -
lhos re a li za dos, con so li dá-los e pre pa rar re -





la tó ri os, de acor do com ori en ta ção do Di re -
tor-Executivo; re ce ber das Sub se cre ta ri as
as in for ma ções ne ces sá ri as e pre pa rar o
pla no de aqui si ções e a pre vi são da des pe -
sa anu al da Se cre ta ria e do seu Fun do
Espe ci al, para con so li da ção no or ça men to
do Se na do Fe de ral e suas al te ra ções no de -
cor rer do exer cí cio; pro mo ver pros pec ção
de mer ca do, ob je ti van do man ter a SEI sem -
pre atu a li za da em ter mos de tec no lo gia e
no vas fer ra men tas de tra ba lho; e exe cu tar
ou tras atri bu i ções que lhe fo rem con fe ri das
pelo Di re tor-Executivo;”

Art. 5º Fica a Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção
de Pes so al au to ri za da a re pu bli car o Re gu la men to
Admi nis tra ti vo para in tro du zir no tex to as al te ra ções
pro mo vi das por esta Re so lu ção, in clu si ve quan to à
re nu me ra ção de ar ti gos e a atu a li za ção dos ane xos
do re fe ri do Re gu la men to.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
Pre ten de-se com esta pro pos ta in clu ir na es tru -

tu ra da ad mi nis tra ção di re ta do Se na do Fe de ral o
Órgão de Infor má ti ca e de Pro ces sa men to de Da dos
– PRODASEN, hoje do ta do de au to no mia ad mi nis tra -
ti va, fi nan ce i ra e or ça men tá ria, nos ter mos do art. 172 
do De cre to-Lei nº 200, de 25 de fe ve re i ro de 1967,
com a re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 900, de 29
de se tem bro de 1969, com pre en den do a alo ca ção, o
re ce bi men to e a apli ca ção de re cur sos or ça men tá ri os 
do Te sou ro Na ci o nal e a prá ti ca de atos de ges tão ad -
mi nis tra ti va e fi nan ce i ra de fi ni das no Re gu la men to
Orgâ ni co do Se na do – arts. 248 a 308. A me di da, já
ado ta da com su ces so no an ti go Cen tro Grá fi co do
Se na do Fe de ral – CEGRAF, por for ça da Re so lu ção
nº 9, de 1997, visa, num pri me i ro mo men to, co i bir des -
vi os de fi na li da de como ve ri fi cou-se re cen te men te,
am pli ar o con tro le do Se na do so bre o qua dro de pes -
so al do ór gão, atu al men te sob a ex clu si va ori en ta ção
e res pon sa bi li da de do ti tu lar da Di re to ria-Exe cu ti va,
pa dro ni zar os atos de ges tão ad mi nis tra ti va e fi nan ce -
i ra, além do in dis pen sá vel e efe ti vo con tro le da Casa
so bre o pla ne ja men to es tra té gi co do ór gão em re la -
ção ao pa pel ma i or que a so ci e da de exi ge para o Se -
na do Fe de ral e o Con gres so Na ci o nal nes te novo mi -
lê nio. Nes se sen ti do, a trans for ma ção do Pro da sen
em Se cre ta ria Espe ci al de Infor má ti ca — SEI, in te -
gran te da es tru tu ra do Órgão Cen tral de Co or de na -
ção e Exe cu ção não acar re ta rá qual quer des pe sa e
co lo ca rá, sob o con tro le e a ad mi nis tra ção da Co mis -
são Di re to ra, da Pri me i ra-Se cre ta ria e do Ple ná rio

des ta Casa, os atos e ações de pro ces sa men to de
da dos e de in for má ti ca ne ces sá ri os ao ade qua do de -
sem pe nho da fun ção le gis la ti va e par la men tar dos
Se nho res Se na do res. E com a cer te za de que a me di -
da é sa lu tar para a ad mi nis tra ção pú bli ca e para o Se -
na do da Re pú bli ca em par ti cu lar que sub me te mos o
pre sen te pro je to de re so lu ção à de li be ra ção de Vos -
sas Exce lên ci as.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2001. – Ante -
ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro je -
to será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre a Mesa
du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos 
ter mos do art. 401, § 1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 259, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 281, do Re gi -
men to Inter no des ta Casa, dis pen sa de in ters tí cio
para ime di a ta apre ci a ção da Men sa gem (SF) nº 116,
de 2001 (Men sa gem nº 00347, de 19-4-2001, na Pre -
si dên cia da Re pú bli ca), que sub me te à apre ci a ção do 
Se na do Fe de ral o nome do Dou tor José Sim pli ci a no
Fon tes de Fa ria Fer nan des, para com por o Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2001. – Se na -
dor Ber nar do Ca bral.

REQUERIMENTO Nº 260,  DE 2001 

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 281, do Re gi -
men to Inter no des ta Casa, dis pen sa de in ters tí cio
para ime di a ta apre ci a ção da Men sa gem (SF) nº 118,
de 2001 (Men sa gem nº 00349, de 19-4-2001, na Pre -
si dên cia da Re pú bli ca), que sub me te à apre ci a ção do 
Se na do Fe de ral o nome da Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri -
go yen Pe duz zi, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2001. – Se na -
dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção os re que ri men tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa.)

Apro va dos.
Apro va dos os re que ri men tos, a ma té ria a que

se re fe rem fi gu ra rá na Ordem do Dia da pró xi ma ses -
são de li be ra ti va.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia pro põe ao Ple ná rio a in clu são como itens 10
e 11 na pa u ta de hoje a apre ci a ção dos no mes da Drª
La u ri ta Hi lá rio Vaz e do Dr. Fer nan do de Ma ga lhães
Fur lan para ocu pa rem os car gos de Mi nis tro do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça e de Pro cu ra dor-Geral do
Cade, res pec ti va men te. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, pas sam a
cons tar da pa u ta os itens 10 e 11.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Se gun da ses são de dis cus são, em se -

gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, ten do como
1º sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú ni or, que
al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti -
vos man da tos para con cor rên cia a car gos
ele ti vos de Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver -
na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e
os Pre fe i tos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 148, de 2001, 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Lú cio
Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus são
em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to. 

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

PROPOSTA DE EMENDA
 À CONSTITUIÇÃO Nº 37, DE 2000

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i -

ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 37, de 2000, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men des, que
dis põe so bre a re gu la ri za ção da si tu a ção dos
in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do
ex-Território Fe de ral de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 242, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por 1/3 (um ter ço), no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

PRO JE TO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 101, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2000 (nº
2.534/96, na Casa de ori gem), que fa cul ta
às ges tan tes o aces so a ôni bus, ci ne mas e
ou tros lo ca is sem a uti li za ção da ca tra ca ou
ro le ta, quan do as sim o exi gir, ten do

Pa re cer sob nº 111, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: 
Se na dor Tião Vi a na, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 a 4-CAS, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe ran te
a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em tur no úni co, dos pro -
je tos e das emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção em glo bo das Emen das n.ºs 

1 a 4, da Co mis são de Assun tos So ci a is.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin te o pro je to e as emen -
das apro va das:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 129, DE 2000 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –  Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de 2000 (nº 
243/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Emen da, por Tro ca de No -
tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os,
de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli -
ca do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro
de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 163, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu 
Tuma.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2000

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2000 (nº 
349/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.008, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ções do
Se na dor Ge ral do Cân di do e da Se na do ra
He lo í sa He le na. 

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
152, de 2000 (nº 349, de 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 391, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 152, de 2000 (nº 349, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2000 (nº
349, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Fun da ção Nos sa
Se nho ra do Ro cio para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Ante ro Paes
de Bar ros, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los
Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº, 391 DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de ”Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro -
cio“ para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são 
de Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio“ para ex plo rar, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 153, DE 2000

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 153, de 2000 (nº 
352/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Tho -
ma zel la, Pa van & Cia. Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de San ta Fé, Esta -
do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.009, de 2000, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, com abs ten ções dos Se na do res
Ge ral do Cân di do e He lo í sa He le na. 

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
153, de 2000 (nº 352, de 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te

PARECER Nº 392, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 153, de 2000 (nº 352, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 153, de 2000 (nº
352, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Tho ma zel la, Pa van
& Cia. Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta Fé, 
Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de 2001.
– Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Ante ro Paes de Bar ros,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 392, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Tho ma zel la, Pa van & Cia. Ltda.” para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na lo ca li da de
de San ta Fé, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 68, de 8 de ju nho de 1999, que ou tor ga per mis -
são a “Tho ma zel la, Pa van & Cia. Ltda.” para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na lo ca -
li da de de San ta Fé, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO
 Nº 263, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 263, de 2000 (nº 
543/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me -
nau-FURB para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens-TV na ci da de de
Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
263, de 2000 (nº 543, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 393,  DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 263, de 2000 (nº 543, de
2000, na Câ ma ra  dos De pu ta dos).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 263, de 2000 (nº
543, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Uni ver si -
da de Re gi o nal de Blu me nau _ FURB para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens _ TV na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Ante ro Paes
de Bar ros Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los
Wil son

ANEXO AO PARECER Nº 393, DE 2001
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,

e  eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001
Apro va o ato que ou tor ga con ces -

são a “Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal
de Blu me nau – FURB”, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são) na ci da de de Blu me nau, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to

s/nº, de 29 de no vem bro de 1999, que ou tor ga con ces -
são a “Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me nau – 
Furb”, para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 267, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de 2000 (nº 
562/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de

Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita pe ru çu – ARCI
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ita pe ru çu, Esta do do Pa -
ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 215, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
267, de 2000 (nº 562, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 394, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 267, de 2000 (nº 562, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de 2000 (nº
562, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria Ita pe ru çu – Arci a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita pe ru çu, Esta -
do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil -
son.

ANEXO AO PARECER Nº 394, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e  eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita -
pe ru çu – Arci” a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da de de
Ita pe ru çu, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 225, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a 
“Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita pe ru çu
– Arci” a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca -
li da de de Ita pe ru çu, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 12, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 12, de 2001 (nº
538/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pon ta de Pe dras,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 217, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Mar lu ce Pin to, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. 
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do. 
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal que será lido pelo Sr. 1E Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

PARECER Nº 395, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 12, de 2001 (nº 538, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 12, de 2001 (nº
538, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio
FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i -
ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pon ta de Pe dras,
Esta do do Pará.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Ante ro Paes
de Bar ros, Re la tor – Mo sa ril do Ca val can ti – Car los
Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 395, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a “Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary 
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção” para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na lo ca li da de de Pon ta
de Pe dras, Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta i -

ia nº 162, de 11 de ou tu bro de 1999, que ou tor ga per -
mis são a “Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção” para exe cu tar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Pon ta de
Pe dras, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. 

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10: 

PARECER Nº 320, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nE 320, de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, so bre a Men sa gem nE 117, de 
2001, do Pre si den te da Re pú bli ca, sub me -
ten do à apro va ção do Se na do Fe de ral o
nome da Srª La u ri ta Hi lá rio Vaz para com -
por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go
des ti na do a mem bro do Mi nis té rio Pú bli co,
na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi -
nis tro Wil li am Andra de Pat ter son. 

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, VII, do Re gi men to Inter no, deve ser
pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne te le -
fô ni ca, e há duas ur nas so bre a mesa, iden ti fi ca das
com os no mes dos in di ca dos, onde de ve rão ser de po -
si ta das as cé du las.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:

PARECER N.º 339, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nE 339, de 2001, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Fre i tas Neto, so bre a
Men sa gem nº 104, de 2001 (nº 275/2001,
na ori gem), de 27 de mar ço úl ti mo, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do Fe de ral o nome do
Sr. Fer nan do de Ma ga lhães Fur lan para

exer cer o car go de Pro cu ra dor-Ge ral do
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô -
mi ca – Cade. 

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. 

Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, VII, do Re gi men to Inter no, deve ser
pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne te le -
fô ni ca, e há duas ur nas so bre a mesa, iden ti fi ca das
com os no mes dos in di ca dos, onde de ve rão ser de po -
si ta das as cé du las.

So li ci to ao Sr. 1º Se cre tá rio que pro ce da à cha -
ma da das Srªs. e dos Srs. Se na do res para vo ta ção si -
mul tâ nea dos itens 10 e 11.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por cé du las.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – To dos 
os Srs. Se na do res e Se na do ras já vo ta ram? (Pa u -
sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção.
Encer ra da a vo ta ção.
So li ci to aos Srs. 1º e 2º Se cre tá ri os que pro ce -

dam à ve ri fi ca ção dos re sul ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia pro cla ma rá o re sul ta do da vo ta ção do
nome da Srª La u ri ta Hi lá rio Vaz para com por o Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go des ti na do a
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, na vaga de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro Wil li am Andra de Pat -
ter son.

Vo ta ram SIM 59 Srs. Se na do res; e NÃO 1.
Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 64 vo tos.
Foi apro va do o nome da Srª La u ri ta Hi lá rio Vaz

para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go
des ti na do a mem bro de Mi nis té rio Pú bli co, na vaga
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Wil li am
Andra de Pat ter son.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia pro cla ma rá o re sul ta do da vo ta ção do nome
do Sr. Fer nan do de Ma ga lhães Fur lan para exer cer o
car go de Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti -
vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE.
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Vo ta ram SIM 58 Srs. Se na do res; e NÃO 6.
Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
Foi apro va do o nome do Sr. Fer nan do de Ma ga -

lhães Fur lan para exer cer o car go de Pro cu ra dor-Ge -
ral do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca
– CADE.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECERES

PARECER Nº 396, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre O
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 246, de
2000 (nº 451/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res
de Ca ri nha nha a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
ri nha nha, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 246, de 2000 (nº 451, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to -
res de Ca ri nha nha a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca ri nha nha, Esta do da Ba -
hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 128,
de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal  de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
dos Mo ra do res e Pro du to res de Ca ri nha nha:

Ja zon Pe re i ra Ma ga lhães Neto: Pre si den te
Jo a na de Sou za Cos ta: Di re to ra Admi nis tra ti va
Ira ce ma Lo pes da Sil va: Di re to ra-Se cre tá ria
Ana de te Sil va Ma ga lhães: Di re to ra-Fi nan ce i ra
Ma ri nal va Cos ta Du que – Di re to ra-So ci al
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -

são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pa u der ney
Ave li no, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 246, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção dos Mo ra -
do res e Pro du to res de Ca ri nha nha aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te –  Wal deck Orne las, Re la tor
– Jo nas Pi nhe i ro – José Co e lho – Val mir Ama ral – 
Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro meu
Tuma –  Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner
–  Emí lia Fer nan des –  Hugo Na po leão –  Álva ro
Dias –  Ma ri na Sil va –  Tião Vi a na.
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PARECER Nº 397, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 247,
de 2000 (nº 486/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no -
va a con ces são da Rá dio Au ri fla ma de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Au ri fla ma, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 247, de 2000 (nº 486, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Au ri fla ma de Co -
mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Au ri fla ma,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.479,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 24 de
no vem bro de 1998, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Au ri fla ma de Co mu ni ca ção Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Nil do Vi cen te da Sil va 650.000
Fuad Kas sis 120.000
Nil do val do da Sil va 30.000

To tal de Co tas 800.000

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mat tos Nas ci -
men to, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se 

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto 

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 247, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Au ri fla ma de Co -
mu ni ca ção Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Jo -
nas Pi nhe i ro – Luiz Pon tes – José Co e lho – Wal -
deck Orne las – Pe dro Piva – Val mir Ama ral – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Hugo Na -
po leão – Álva ro Dias – Ma ri na Sil va (abs ten ção) –
Tião Vi a na.
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PARECER Nº 398, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de
2000 (nº 524/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rede Au to no mis -
ta de Ra dío di fu são Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Osas co,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de 2000 (nº 524, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rede Au to no -
mis ta de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Osas co, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 542, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 43, de
23 de ja ne i ro de 1998, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, da con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rede Au to no mis ta de Ra di o di fu são Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

José de Ca mar go 75.000
De ni se de Fre i tas Ca mar go 15.000
José de Ca mar go Ju ni or 15.000
João Car los Fre i tas de Ca mar go 15.000

To tal de Co tas               120.000

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li -
no, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 256, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rede Au to no mis ta de
Ra di o di fu são Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001.  – Os
Se nho res Se na do res: – Ri car do San tos, Pre si den te
– Ro meu Tuma, Re la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Luiz
Pon tes – José Co e lho – Wal deck Orne las – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i xe i ra 
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des
–Hugo Na po leão – Pe dro Piva – Álva ro Dias – Ma -
ri na Sil va (Absten ção) – Tião Vi a na.
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PARECER Nº 399, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de 
2000 (nº 549/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de
Poço das Trin che i ras a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Poço das Trin che i ras, Esta do de Ala -
go as.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de 2000 (nº 549, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de
Poço das Trin che i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Poço das Trin che i ras,
Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 47, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 201,
de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Poço das Trin che i ras:

Pre si den te:  José Gil do Ro dri gues Sil va
Vice-Pre si den te: José Mon te i ro Van der lei
Se cre tá rio: Ma ri lí Ro dri gues de Oli ve i ra

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -

cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Pi nhe i -
ro, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 265, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria e Cul tu ral de Poço das Trin che i ras aten deu a to dos 
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te, –  José Co e lho, Re la tor
– Jo nas Pi nhe i ro – Luiz Pon tes – Wal deck Orne -
las – Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Val mir Ama ral – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Ro meu Tuma –
Hugo Na po leão – Álva ro Dias – Ma ri na Sil va –
Tião Vi a na.
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PARECER Nº 400, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de
2000 (nº 561/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Me i os de Co mu ni ca ção
e Ati vi da des Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de
Ran cha ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ran cha -
ria, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de 2000 (nº 561,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Me i os de Co mu -
ni ca ção e Ati vi da des Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de
Ran cha ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ran cha ria, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 125, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 223,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
dos Me i os de Co mu ni ca ção e Ati vi da des Cul tu ra is e
Co mu ni tá ri as de Ran cha ria:

Pre si den te: Hé lio José de Alme i da
Vice-Pre si den te: Luiz Sam par ras
Se cre tá rio: Anto nio Apa re ci do Pas cot to

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do

pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Sér gio
Bar cel los, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 266, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção dos Me i os
de Co mu ni ca ção e Ati vi da des Cul tu ra is e Co mu ni tá -
ri as de Ran cha ria aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
– Jo nas Pi nhe i ro – Luiz Pon tes – José Co e lho –
Wal dec Orne las – Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Val mir Ama ral – Nilo Te i xe i ra Cam pos
– Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Álva ro
Dias – Hugo Na po leão – Ma ri na Sil va – Tião Vi a -
na.
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PARECER Nº 401, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de
2000 (nº 522/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção João Pa u lo II
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ca cho -
e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I _ Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de 2000 (nº 522, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Fun da ção João Pa u lo II
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.379,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 10 de
no vem bro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção do em pre en di men to Fun -
da ção João Pa u lo II:

Jo nas Abib _ Pre si den te
Wel ling ton Sil va Jar dim _ Vice-Pre si den te
João Mil len Da bul _ Te sou re i ro
Fe li pe Ri nal do Qu e i roz de Aqui no _ Se cre tá rio
Lu zia de A. R. San ti a go _ Encar re ga da Dep to.

Ra di o di fu são
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -

são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Albé ri co Cor -
de i ro, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos

au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de So ci e da de Rá dio Urâ nio Ltda., ra zão por -
que se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome,
por meio de emen da de re da ção ao art. lº do PDS em
aná li se.

II _ Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 270, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Fun da ção João Pa u lo II
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 270, de 2000, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to de 10 de no vem bro de 1997, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Fun da ção João Pa u lo II, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
So ci e da de Rá dio Urâ nio Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. _ Ri car -
do San tos, Pre si den te _ Pe dro Piva, Re la tor _ Jo -
nas Pi nhe i ro _ Ro meu Tuma _ Luiz Pon tes _ José
Co e lho _ Wal deck Orne las _ Val mir Ama ral _ Edu -
ar do Si que i ra Cam pos _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _
Ca sil do Mal da ner _ Emí lia Fer nan des _ Hugo Na -
po leão _ Álva ro Dias _ Ma ri na Sil va (abs ten ção) _
Tião Vi a na.
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PARECER Nº 402, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de
2001 (nº 494 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Bra sí lia Su per
Rá dio FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe -
de ral.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2001 (nº 494, de 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a per mis são ou tor ga da à Bra sí lia Su per Rá dio
FM Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ba sí lia,
Dis tri to Fe de ral.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.466,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 153,
de 17 de se tem bro de 1999, que re no va a per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do ad. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

A pre sen te ini ci a ti va foi exa mi na da pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -

cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Iris Si mões, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 5, de 2001, evi den cia o cum -
pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção 
nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za -
do que a en ti da de Bra sí lia Su per Rá dio FM Ltda. aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela apro -
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio 2001. –  Ri car do
San tos, Pre si den te –   Val mir Ama ral, Re la tor – Jo -
nas Pi nhe i ro – Luiz Pon tes – José Co e lho – Wal -
deck Orne las – Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do Mal da -
ner – Emí lia Fer nan des Ro meu Tuma – Hugo Na -
po leão – Álva ro Dias – Ma ri na Sil va (abs ten ção) –
Tião Vi a na.
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PARECER Nº 403, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de
2001 (nº 550/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Far rou pi lha –
Asco far a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2001 (nº 550, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Far rou pi lha –
Asco far a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 49, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 203,
de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Far rou pi lha – Asco far:

Pre si den te: Pa u lo Pi co lo
Se cre tá ria: Ma ria Ela i ne Cro che mo re Ri bes
Te sou re i ro: Fran cis co Ce sar Va len te de Oli ve i ra

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do

pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ -
ma ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 16, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Far rou pi lha – Asco far aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são 15 de maio de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des Re la to ra, 
– Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes –
José Co e lho – Wal deck Orne las– Pe dro Piva – Val -
mir Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Álva ro Dias –
Hugo Na po leão – Gil vam Bor ges.
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PARECER Nº 404, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de
2001 (nº 554, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi ti tin ga a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Rio do Fogo, Esta do do
Rio Gran de do Nor te”.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2001 (nº 554, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi ti tin ga a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Rio do Fogo, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 95, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 213,
de 9 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Pi ti tin ga:

Ani sia Ma ri e li P. C. Câ ma ra — Di re to ra Pre si -
den ta

Eli e ne Go mes da Sil va - Dir. Vice—Pre si den ta
Ka di ne Car ri lho de Oli ve i ra - Dir. Se cre tá ria
Ma ria Eli za beth Ra mos de Sou za — Dir. Te sou -

re i ra
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -

são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Wal fri do Ma res 
Guia, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II  – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam

con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 18, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Pi ti tin ga aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – 

PARECER Nº 405, DE 2001

DA Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de
2001 (nº 597, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Te -
re sen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Te re -
sa, Esta do do Espí ri to San to.”

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2001 (nº 597, de
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2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Te -
re sen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de San ta Te re sa, Esta do do Espí ri to
San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 593, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 83, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral Te re sen se:

Da mas Spin du ia Ros si – Pre si den te
Arman do Alve rio Bor to li ni - Se cre tá rio
Rey nal do Melo Jú ni or - Te sou re i ro
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -

são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li -
no, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 34, de 2001, evi den cia o

cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria e Cul tu ral Te re sen se aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. – Mo re -
i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia - Ger son Ca ma ta, Re la tor – Wal deck Orne -
las – José Co e lho – Ro meu Tuma – Car los Pa tro cí -
nio – Arlin do Por to – Ra mez Te bet – Ca sil do Mal -
da ner – Na bor Jú ni or – Fre i tas Neto – Pe dro Piva –
Ri car do San tos – Ma ri na Sil va – Ma gui to Vi le la.

PARECER Nº 406, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 87, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I _ Re la tó rio

O Se na dor Wal deck Orné las re quer, nos ter mos 
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do
da Inte gra ção Na ci o nal, em re la ção ao pro je to de
Trans po si ção das Águas do São Fran cis co, as se -
guin tes in for ma çôes:

1. vo lu me de água a ser uti li za do pelo pro je to;
2. uti li za ção da água (abas te ci men to hu ma no,

ir ri ga ção, etc.) em me tro cú bi co;
3. dis tri bu i ção do con su mo da água por ei xos do

pro je to;
4. fi nan ci a men to ex ter no e in ter no do pro je to;
5. es tá gio atu al do li cen ci a men to am bi en tal;
6. ati vi da des de re cu pe ra ção e pre ser va ção da

Ba cia do Rio São Fran cis co pre vis tas no pro je to;
7. mo de lo de ad mi nis tra ção e ope ra ção do pro -

je to;
8. cli en tes do pro je to, res pon sá ve is pela re mu -

ne ra ção da água a ser con su mi da;
9. for ma de com pen sa ção/in te gra ção com a ge -

ra ção de ener gia elé tri ca.
É o re la tó rio.

II _ Voto

A pro po si ção está em con for mi da de com o dis -
pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no
art. 216 do Re gi men to Inter no des ta Casa, como tam -
bém com as nor mas de ad mis si bi li da de pre vis tas no
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Ato da Mesa nº 1, de 2001. Ante o ex pos to, o nos so
pa re cer é fa vo rá vel ao en ca mi nha men to do Re que ri -
men to nº 87, de 2001.

PARECER  Nº 407, DE 2001

Da Co miss são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 149, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I _ Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy re quer, nos ter mos
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, quan to à apli ca ção da Lei nº 8.878, de 11 
de maio de 1994, no âm bi to do Ser vi ço Fe de ral de
Pro ces sa men to de da dos _ SERPRO, as se guin tes
in for ma ções:

1. quan tos fun ci o ná ri os do Ser pro fo ram anis ti a -
dos pela Lei nº 8.878, de 1994?

2. quan tos ma ni fes ta ram in te res se em re tor nar
à Empre sa, nos tern mos do art. 5º do De cre to nº
1.153, de 8 de ju nho de 1994?

3. quan tos ti ve ram o re que ri men to de fe ri do pela
Co mis são Espe ci al de Anis tia?

4. quan tos fo ram re ad mi ti dos?
5. exis tem fun ci i o ná ri os anis ti a dos es pe ran do

re ad mis são? Em caso afir ma ti vo, qua is os mo ti vos?
6. há von ta de por par te do Go ver no de aten der

to dos os anis ti a dos?
7. exis te al gu ma di fe ren ça re mu ne ra tó ria en tre

os anis ti a dos e os de ma is fun ci o na ri os?
8. hou ve ex tin ção de car gos an tes ocu pa dos por 

fun ci o ná ri os anis ti a dos?
9. após a edi ção da Lei nº 8.878, de 1994, fo ram

cri a dos car gos no âm bi to do Ser vi ço?
10. após a edi ção da Lei nº 8.878, de 1994, a di -

re ção do Ser pro, al gu ma vez, pe diu au to ri za ção para
a re a li za ção do con cur so pú bli co?

11. exis te a ne ces si da de de re a li za ção de con -
cur so pú bli co para pre en chi men to de car gos no qua -
dro de pes so al do Ser pro?

É o re la tó rio.

II _ Voto

A pro po si ção está em con for mi da de com o dis -
pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no
art. 216 do Re gi men to Inter no des ta Casa, como tam -
bém com as nor mas de ad mis si bi li da de pre vis tas no
Ato da Mesa nº 1, de 2001, mo ti vo por que opi na mos
pelo en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 149, de
2001.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pa -
re ce res li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
quan do o Go ver no Fe de ral con se guiu aba far a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, di zía mos, ao en ca -
mi nhar a de fe sa da CPI, que o Go ver no, o Con gres so
e o pró prio País não po di am fi car re féns das re vis tas
de fim de se ma na, das in ves ti ga ções fe i tas pela im -
pren sa re la ti vas a de nún ci as en vol ven do o Go ver no,
en vol ven do se to res do Con gres so. Di zía mos que o
Con gres so de ve ria fa zer va ler suas prer ro ga ti vas
cons ti tu ci o na is de apu rar a sé rie de de nún ci as sur gi -
das con tra o Go ver no. E di zía mos que o Go ver no con -
ti nu a ria sem pre com o ter ror das sex tas-fe i ras, que é
sem pre o de aguar dar as no tí ci as em bu ti das nas re -
vis tas se ma na is e que sur gem nas sex tas-fe i ras ou
nos sá ba dos.

O Go ver no pro cu ra di zer que a Opo si ção tem
ten ta do cons tru ir um pa lan que ele i to ral com de nún ci -
as de ir re gu la ri da des. E nós sem pre pro cu ra mos de -
mons trar que as de nún ci as con tra o Go ver no não são
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in ven ta das, nem di vul ga das, nem pro pa la das pela
Opo si ção. Algu mas de las até fo ram fe i tas por se to res
do pró prio Go ver no; ou tras, pela im pren sa.

O Pre si den te da Re pú bli ca, na Con ven ção do
PSDB, pro nun ci ou um dis cur so mu i to duro con tra a
Opo si ção, mas que, no meu pon to de vis ta, ape nas
acen tu ou a ima gem de des go ver no que a so ci e da de
bra si le i ra tem hoje a res pe i to do Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so.

As con si de ra ções acer ca do ”apa gão“ são ri sí -
ve is. O Se nhor Pre si den te afir mou que fi cou sur pre so, 
que não sa bia da gra vi da de da si tu a ção. Ora, no mo -
men to em que vi ve mos a so ci e da de da in for ma ção,
em que há ce le ri da de na tro ca de in for ma ções no
mun do, o Go ver no Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli -
ca vem a pú bli co di zer que não es ta va in for ma do a
res pe i to do as sun to.

Em ou tra par te do dis cur so, Sua Exce lên cia pro -
cu ra es ta be le cer res pon sa bi li da des ma i o res nes se
caso do ”apa gão“ para um dos só ci os do con sór cio
go ver nis ta. Essa é uma bri ga den tro da base go ver -
nis ta na qual não pre ten do me me ter. Entre tan to, é
sur pre en den te um Pre si den te da Re pú bli ca afir mar
pu bli ca men te que a cul pa de um pro ble ma que está
afe tan do o Go ver no e o con jun to da so ci e da de bra si -
le i ra é de um dos mem bros do Go ver no, de um Mi nis -
té rio ou de um Par ti do po lí ti co. Sin ce ra men te, eu não
sa bia que che ga va a tan to a dis tri bu i ção, a di vi são, o
ra te io den tro do Go ver no en tre cada um dos Mi nis té ri -
os! Sem pre era dito pelo Pre si den te da Re pú bli ca e
pe los Mi nis tros que a po lí ti ca de ener gia, de te le co -
mu ni ca ções, de trans por tes, de sa ú de, en fim, que as
di ver sas po lí ti cas de sen vol vi das pe los Mi nis tros e pe -
los Mi nis té ri os eram de Go ver no. Qu an do a si tu a ção
do País era fa vo rá vel, essa era a ima gem que se pas -
sa va à po pu la ção. A efi ciên cia em di ver sos se to res
era apre sen ta da como efi ciên cia do Go ver no Fe de ral
e, par ti cu lar men te, do Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Vi mos que, quan do a co i sa
co me ça a dar er ra do, o com por ta men to do Go ver no
muda bas tan te.

Além des se dis cur so do Pre si den te da Re pú bli -
ca, ti ve mos tam bém, a par tir da ele i ção do seu novo
Pre si den te, José Ani bal, a dita nova pos tu ra do
PSDB: ”Ba teu, le vou“. Pena que S. Exª te nha co me ça -
do de for ma tão ri dí cu la, ao fa zer re fe rên cia a um out -
do or que exis tia em Bra sí lia, di zen do: ”Diga não à
eco no mia de ener gia“ – se não me en ga no, a fra se
era essa. Ele ten tou res pon sa bi li zar por es ses out do -
ors o PT, a Opo si ção ou o mo vi men to sin di cal. Na -
que la ve lha li nha de es ta be le cer pa tri o tis mo ou não

em re la ção à Opo si ção, che ga ram a in si nu ar que out -
do ors da que la na tu re za eram ati tu des im pa trió ti cas
da Opo si ção. Ago ra, des co bre-se que aque les car ta -
zes não pas sa vam de uma jo ga da pu bli ci tá ria de uma 
aca de mia de gi nás ti ca. Co me çou mu i to mal a es tra té -
gia do ”ba teu, le vou“ do Pre si den te do PSDB, José
Aní bal.

Vol tan do à ma té ria da re vis ta Veja em re la ção
às de nún ci as dos ban cos Mar ka/Fon te Cin dam, o Go -
ver no an te ci pou-se em di zer que quer de i xar tudo es -
cla re ci do, tudo em ”pra tos lim pos“, e que tra rá o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan e a Drª Te re za Gros si às Co mis -
sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Fis ca li za ção e
Con tro le. A CPI do Se na do in ves ti gou o sis te ma fi nan -
ce i ro, as sim como aque la aju da inex pli cá vel aos Ban -
cos Mar ka e Fon te Cin dam. O sur pre en den te nis so
tudo é que, na que la oca sião, o Go ver no e a sua Base
nes ta Casa uti li za ram de toda a sua mas sa de ma no -
bra para evi tar a vin da do Mi nis tro Pe dro Ma lan a esta
Casa, para pres tar de po i men to à CPI dos Ban cos. E
agi ram as sim se uti li zan do do mes mo dis cur so de
sem pre: o Mi nis tro Pe dro Ma lan não sou be de nada.

É de se re gis trar que a ma té ria da re vis ta Veja
de sen vol ve uma te o ria, mas não apre sen ta pro vas
con clu si vas. Não sei se ela guar dou mu ni ção para o
pró xi mo nú me ro, ou seja, ago ra só fez re fe rên cia às fi -
tas e de po is mos tra rá as trans cri ções de las. Se isso
ocor rer, es ta re mos de pos se de uma pro va ma te ri al. É 
ló gi co que sem pre ale ga rão que foi ob ti da ile gal men -
te, mas é uma in ves ti ga ção a par tir da qual po de re -
mos ou não, por exem plo, re que rer a pró pria fita ou
ou tras ques tões ne ces sá ri as ao pro ces so de in ves ti -
ga ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
re co nhe cer que, nes se epi só dio da aju da aos Ban cos
Mar ka e Fon te Cin dam, o Se na do Fe de ral fi cou mu i to
mal na foto. Nem dis cu to se o Ma lan sa bia ou não dos
fa tos, até por que, na que le mo men to, es sas duas cir -
cuns tân ci as eram gra ves. Tra ta va-se de uma si tu a ção 
de cri se cam bi al em que o Ban co Cen tral, de for ma
au tô no ma e in de pen den te – e não te mos um Ban co
Cen tral in de pen den te –, de ci diu in je tar US$1,6 bi lhão
em dois ”tam bo re tes“, sob a ale ga ção de que, se não
o fi zes se, nos de pa ra ría mos com um ris co sis tê mi co.
E não te nho pro vas para for mar con vic ção se o Mi nis -
tro Pe dro Ma lan sou be ou não des sa de ci são.

A CPI dos Ban cos foi con clu si va em re la ção a
res pon sa bi li da des re la ti vas ao epi só dio que en vol veu
o Mar ka e o Fon te Cin dam. O re la tó rio do Se na dor
João Alber to, apro va do pelo Ple ná rio da CPI, clas si fi -
ca do de po is como lixo por um Di re tor do Ban co Cen -
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tral que aca bou sen do des ti tu í do pos te ri or men te,
con si de rou ina ce i tá ve is as ex pli ca ções da das para o
gas to de US$1,6 bi lhão com dois ”tam bo re tes“, sob a
ale ga ção de ris co sis tê mi co. Esse re la tó rio apon tou
di ver sos res pon sá ve is, en tre eles os ex-Di re to res do
Ban co Cen tral, par ti cu lar men te o Pre si den te do Ban -
co, à épo ca, Sr. Fran cis co Lo pes, e o se tor de fis ca li -
za ção do Ban co Cen tral. Se gun do o re la tó rio, ha via
in qué ri to aber to pelo Mi nis té rio Pú bli co, en vol ven do
di ver sas pes so as, in clu si ve a Drª Te re za Cris ti na
Gros si Tog ni.

Mas o Se na do fi cou mal em re la ção a esse epi -
só dio, por que, pos te ri or men te, o Go ver no Fe de ral,
con tra di zen do to das as ex pec ta ti vas e a pró pria ló gi -
ca, en ca mi nhou para o Se na do da Re pú bli ca o nome
da Drª Te re za para ser pro mo vi da – ela, que, de acor -
do com o re la tó rio da CPI do Se na do, ti nha res pon sa -
bi li da de numa ope ra ção que im pli ca va, no mí ni mo,
im pro bi da de ad mi nis tra ti va e que não se des ti na va,
de modo al gum, a evi tar o ris co sis tê mi co.

Infe liz men te, o Ple ná rio do Se na do, por in crí vel
que pa re ça, na que le mo men to, por ma i o ria de vo tos,
con cor dou com a opi nião do ex-Di re tor do Ban co
Cen tral, pos te ri or men te afas ta do, que dis se ser um
lixo o re la tó rio da CPI do Se na do, pre si di da pelo Se -
na dor Bel lo Par ga e re la ta da pelo Se na dor João
Alber to. E esta Casa, por meio do seu Ple ná rio, apro -
vou a pro mo ção da Drª Te re za Gros si.

Por isso, con si de ro um mero dis cur so as afir -
ma ções do Go ver no de que tra rá a esta Casa o Sr.
Mi nis tro Pe dro Ma lan e a Drª Te re za Gros si na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e na Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le para de mons trar que não
têm ne nhu ma re la ção com o epi só dio. Será que al -
guém nes ta Casa tem a ex pec ta ti va de que a Dr.ª
Te re za Gros si diga nes sas Co mis sões algo di fe ren -
te do que dis se numa CPI? É cla ro que não, até por -
que a CPI te ria mu i to mais ins tru men tos – e os ti nha 
– para com pro var a ve ra ci da de ou não das in for ma -
ções pres ta das pelo ex-Di re tor do Ban co Cen tral e
pela Di re to ra de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral, Drª
Te re za Gros si.

De pos se des sas in for ma ções, a CPI con clu iu
que aque las jus ti fi ca ti vas, ver sões e in for ma ções
pres ta das pelo Di re tor do Ban co Cen tral, à épo ca, e
pela Drª Te re za Gros si não eram ace i tá ve is pelo Ple -
ná rio da CPI, tan to que o seu Re la tor in di ci ou es sas
pes so as. Mas, in fe liz men te, o Se na do Fe de ral – como 
eu já dis se – aca bou ras gan do esse re la tó rio.

Por tan to, te re mos de aguar dar, para ver se a re -
vis ta Veja fez uma ma té ria ba se a da em ila ções ou se
tem al gu ma pro va mais con tun den te a res pe i to do as -
sun to. Mais uma vez, o Se na do Fe de ral, o País e o
Go ver no fi ca rão aguar dan do ou tras sex tas-fe i ras que
an te ce dem a pu bli ca ção das re vis tas se ma na is, para
sa ber se há no vi da des ou não. Cor re-se o ris co até de
o Mi nis tro Pe dro Ma lan vir a esta Casa, na quin ta-fe i ra 
– não sei se já está de fi ni do o dia –, para ser, de po is,
con tes ta do por uma nova ma té ria da Veja.

Mas, como me ros te les pec ta do res des te mo -
men to po lí ti co – tem sido esta a op ção des te Con -
gres so –, aguar da re mos as ma té ri as das re vis tas se -
ma na is e as in ves ti ga ções da im pren sa, para sa ber o
que vai acon te cer com re la ção a esse epi só dio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hou ve
uma re u nião, hoje, com di ver sos Lí de res de Par ti dos
da Opo si ção do Con gres so e de al gu mas exe cu ti vas.
O Go ver no evi tou o pri me i ro epi só dio da CPI Mis ta,
com as ar mas e os ins tru men tos que ti nha e da for ma
co nhe ci da por toda a Na ção.

Como, ofi ci al, pú bli ca e for mal men te, fo ram os
De pu ta dos que evi ta ram a ins ta la ção da CPI, es ta -
mos co le tan do as si na tu ras, prin ci pal men te en tre os
Se na do res que as si na ram o ou tro re que ri men to – al -
guns de les –, para que o Se na do pos sa vir a ins ta lar a 
CPI. Como é pú bli co tam bém, co lo ca mos a CPI, du -
ran te um cer to pe río do, em ba nho-ma ria, por que não
va mos ad mi tir que a Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to ve nha a ser uti li za da como mo e da de bar ga nha
para ou tras ques tões que es tão em dis cus são no Se -
na do, a sa ber, a vo ta ção de ama nhã do Con se lho de
Éti ca.

Além dis so, os Par ti dos de Opo si ção de ci di ram
se en ga jar, apo i ar, jo gar todo o nos so peso nas mo bi -
li za ções que têm sido fe i tas por di ver sas en ti da des da 
so ci e da de ci vil em mu i tas ca pi ta is do Bra sil. A po pu la -
ção bra si le i ra não ace i ta essa pos tu ra de aves truz
que vem sen do as su mi da pelo Con gres so Na ci o nal,
de con ti nu ar como mero es pec ta dor da cri se, no
aguar do de in for ma ções das re vis tas se ma na is e da
im pren sa.

Se as en ti da des da so ci e da de ci vil en ten de rem
que deva ser for mu la do um ou tro re que ri men to de
CPI – até por que es ta mos aber tos a isso –, deve ha -
ver uma gran de ma ni fes ta ção em Bra sí lia, pos si vel -
men te no dia 27 de ju nho. Esses se to res da so ci e da -
de ci vil tam bém aju da rão na for mu la ção de um pos sí -
vel novo re que ri men to de CPI – com a de fi ni ção dos
ei xos prin ci pa is e com a re ti ra da de al guns pen du ri ca -
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lhos – que de mons tre para a po pu la ção e prin ci pal -
men te para o Con gres so Na ci o nal que a Na ção bra si -
le i ra não quer que esta Casa con ti nue como mera es -
pec ta do ra.

Ago ra, o nú me ro de Par la men ta res da Opo si -
ção da Câ ma ra e do Se na do não é su fi ci en te para a
ins ta la ção de uma Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to. E se es sas en ti da des da so ci e da de ci vil, do
povo or ga ni za do, que rem que seja ins ta la da uma
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, te rão de pres -
si o nar os De pu ta dos e Se na do res, até para evi tar o
que sem pre e in fe liz men te acon te ce nes ta Casa do
Con gres so Na ci o nal: a fa mo sa ven da de di fi cul da -
des para ga nhar fa ci li da des. O que sur pre en de, in -
clu si ve, é que quan do ha via nú me ro para CPI, o Mi -
nis tro Aloy sio Nu nes dis se que ela era for ma da por
opo si ci o nis tas de cla ra dos, opor tu nis tas e chan ta -
gis tas. Qu an do se re ti rou o nú me ro, o Mi nis tro Aloy -
sio Nu nes te ria que vir a pú bli co di zer em que ca te -
go ria se en qua dra vam es ses De pu ta dos que re ti ra -
ram seus no mes: se era dos opo si ci o nis tas, dos opor -
tu nis tas ou dos chan ta gis tas. Por que o fato é que es -
ses 20 De pu ta dos re ti ra ram as suas as si na tu ras e in -
vi a bi li za ram a aber tu ra da CPI.

Nós en ten de mos – e já dis se mos isso por di ver -
sas ve zes – que a CPI não é um ins tru men to que vai
fa vo re cer a Opo si ção ou vai pre ju di car o Go ver no.
Qu an do os Cons ti tu in tes de 88 es ta be le ce ram na
Cons ti tu i ção que a con di ção ne ces sá ria para ins ta lar
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, tan to no Se -
na do quan to na Câ ma ra dos De pu ta dos, era a as si -
na tu ra de um ter ço – ao con trá rio do que exi gia a
Cons ti tu i ção an te ri or, ao con trá rio do que exi gem vá -
ri os Re gi men tos de Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ -
ma ra de Ve re a do res, que obri gam a apro va ção de um 
pro je to de re so lu ção por ma i o ria –, en ten de ram cor re -
ta men te que o ins tru men to da CPI é prin ci pal men te
uma de fe sa e uma ga ran tia para as mi no ri as es ta be -
le ce rem es sas in ves ti ga ções. Por que, se não, a per -
ma ne cer essa vi são, qual quer Go ver no que te nha
ma i o ria nes te Con gres so – qual quer con gres so, qual -
quer go ver no –, nun ca po de rá ser in ves ti ga do por
este Con gres so, pois a ma i o ria sem pre vai evi tar que
ela seja ins ta la da.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Com pra zer, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Qu e ro
sa u dar V. Exª pelo pro nun ci a men to. Espe ro que os

mem bros da Base Go ver nis ta pos sam re ba tê-lo. Te -
nho con vic ção de que a CPI, mais cedo ou mais tar -
de, irá sair. Qu al quer pes soa de bom sen so sabe,
tem con vic ção, de que a CPI não é um ins tru men to
ide o lo gi za do, pro gra má ti co ou par ti dá rio. A Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to é um ins tru men to vi a -
bi li za do pela Cons ti tu i ção Fe de ral, por tan to, qual -
quer me dío cre le ga lis ta de plan tão tem a obri ga ção
de de fen dê-la. É uma ta re fa no bre do Con gres so Na -
ci o nal fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo, sen do as sim,
há a obri ga ção de ins ta lar mos a CPI. E o bal cão de
ne gó ci os su jos que o Go ver no Fe de ral mon tou no
Con gres so Na ci o nal, para que este con ti nue fun ci o -
nan do como um ane xo ar qui te tô ni co das von ta des
do Pa lá cio, aca bou in fla ci o nan do a mer ca do ria par -
la men tar. O apa re lho pú bli co, o apa ra to do Esta do,
não vai agüen tar, este ano e o ano que vem, sua
mer ca do ria in fla ci o na da como está. Então, a CPI vai
sair. V. Exª tem toda ra zão ao so li ci tar à opi nião pú -
bli ca, às mu lhe res e ho mens de bem e de paz des te
País que pres si o nem os Par la men ta res de seus res -
pe ti vos Esta dos, para que cum pram suas obri ga -
ções cons ti tu ci o na is, apon do suas as si na tu ras no
re que ri men to para que seja ins ta la da a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to. Para ter mi nar, eu gos ta ria
de fa zer um ape lo até so le ne ao Go ver no Fe de ral no
sen ti do de que dê uma pa ra li sa da em tan ta cor rup -
ção, pois, da qui a pou co, o nos so re que ri men to para
a ins ta la ção da CPI será tão ex ten so que se trans for -
ma rá em uma tese de dou to ra do so bre os cri mes
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca. Da qui a pou co, na
pró xi ma pu bli ca ção do Có di go Pe nal co men ta do,
po de re mos en con trar ti pi fi ca dos to dos os cri mes
que são co me ti dos con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca:
ex plo ra ção de pres tí gio, in ter me di a ção de in te res -
ses pri va dos, trá fi co de in fluên cia, tudo que está lá
de vi da men te ti pi fi ca do terá não ape nas um exem plo, 
mas vá ri os con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca pa tro ci -
na dos pelo Go ver no Fe de ral. Então, so le ne men te,
so li ci ta mos que dêem uma pa u sa, pois, do con trá rio, 
os fa tos ge ra dos a cada se ma na pelo Go ver no Fe -
de ral não ape nas en ver go nham mas de i xam in dig -
na do e es tar re ci do o povo bra si le i ro e qua se cri am
com pli ca ções até téc ni co-ad mi nis tra ti vas para que
vi a bi li ze mos a cri a ção da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Por tan to, Se na dor José Edu ar do Du tra,
Lí der da Opo si ção, que ro sa u dar, com ve e mên cia, o
pro nun ci a men to de V. Exª.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na, pelo 
seu apar te. 

Encer ro esta par te do meu pro nun ci a men to
com o apar te de V. Exª, mas peço a to le rân cia do
nos so co le ga Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, que tam bém é de Ser gi pe, para, nes te fi -
nal de pro nun ci a men to, me so li da ri zar com a gre ve
dos pro fes so res da rede es ta du al de Ser gi pe, em
luta pela apro va ção do Pla no de Car re i ra e Re mu ne -
ra ção do Ma gis té rio, que já dura qua tro anos. Esse é
o tem po que o Go ver na dor Alba no Fran co en ro la –
esse é o ter mo – os pro fes so res, como, aliás, in fe liz -
men te, tem sido a prá ti ca do Go ver na dor em re la ção
a to dos os mo vi men tos de tra ba lha do res do ser vi ço
pú bli co. A gre ve co me çou on tem e será por tem po in -
de ter mi na do.

Deve-se re gis trar que, em abril de 2001, uma
Co mis são Espe ci al da Assem bléia Le gis la ti va con clu -
iu um es tu do so bre esse pla no de car re i ra, que apre -
sen ta va mo di fi ca ções que não aten di am, em li nhas
ge ra is, aos an se i os da ca te go ria, mas, pelo me nos,
im pli ca vam em al guns avan ços com re la ção à si tu a -
ção atu al. Nem o re sul ta do da Co mis são, na qual o
Go ver no ti nha a ma i o ria, foi for ma li za do sob for ma de
pro je to de lei pela Assem bléia.

Os pro fes so res es tão em gre ve. Para ten tar evi tar
a mo bi li za ção dos tra ba lha do res, o Go ver no do Esta do
to mou uma de ci são ab sur da, na se ma na pas sa da, de
ten tar aca bar com ela pela ina ni ção fi nan ce i ra.

Ha via a con sig na ção em fo lha das con tri bu i ções
dos fi li a dos aos di ver sos sin di ca tos há vá ri os anos –
que, aliás, é um di re i to cons ti tu ci o nal. No mês pas sa do,
por meio de uma por ta ria que nem foi as si na da pelo Go -
ver na dor, mas uma de ci são ad mi nis tra ti va, re sol veu-se
cor tar a con sig na ção em fo lha dos fi li a dos do sin di ca to,
tal vez na ex pec ta ti va de que isso vi es se di mi nu ir a ca -
pa ci da de de mo bi li za ção da ca te go ria e evi tar a gre ve.
Isso aca bou não acon te cen do. Mes mo com o cor te das
con sig na ções, o sin di ca to mo bi li zou a ca te go ria e os
pro fes so res es tão em gre ve.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao fi nal
de meu pro nun ci a men to, ma ni fes to meu re pú dio a
essa de ter mi na ção ab sur da e in cons ti tu ci o nal do Go -
ver no Esta du al de Ser gi pe com re la ção à con sig na -
ção das men sa li da des sin di ca is, e o nos so apo io ir -
res tri to à gre ve dos pro fes so res.

Sr. Pre si den te, é pena que o Lí der do Go ver no
não quis fa zer um apar te, mas nós po de mos apar -
teá-lo, se for o caso.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Antes de con ce der a pa la vra a V. Exª, Se na -
dor Ro me ro Jucá, gos ta ria de me so li da ri zar com a
clas se de ma gis té rio de nos so Esta do de Ser gi pe e
com o pro nun ci a men to do Se na dor José Edu ar do
Du tra, pois con si de ra mos le gí ti ma a pre ten são dos
pro fes so res, que, há qua tro anos, con for me dis se o
nos so Co le ga Lí der da Opo si ção, es pe ram pa ci en te -
men te por uma de ci são do Go ver no do Esta do.

Acre di ta mos que o Go ver no do Esta do, de mo -
cra ti ca men te, ha ve rá de en con trar a so lu ção para
aten der as le gí ti mas re i vin di ca ções dos pro fes so res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro 
Jucá, Lí der do Go ver no. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos 
para o seu pro nun ci a men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, com mu i ta tran qüi -
li da de e se re ni da de, fa zer al guns co men tá ri os a res -
pe i to do dis cur so per ma nen te da Opo si ção nes ta
Casa, no que diz res pe i to à ques tão da CPI e, es pe -
ci al men te, à li be ra ção de re cur sos, para, se gun do a
Opo si ção, ten tar bar rar essa mes ma CPI.

Ini ci al men te, que ro re pu di ar a afir ma ção de que
o Go ver no Fe de ral é um bal cão de ne gó ci os e de que
o Go ver no te nha ne go ci a do a re ti ra da de as si na tu ras
por con ta da li be ra ção de emen das de Par la men ta -
res. Isso não é ver da de. 

Ano a ano, a Opo si ção re pe te esse dis cur so,
sem pre que o Go ver no li be ra emen das de Par la men -
ta res de fi ni das pelo pro je to do Orça men to.

Esque ce a Opo si ção de re gis trar que to dos os
anos são li be ra dos – in clu si ve com atra so, como
nes te pri me i ro se mes tre –, pou cos re cur sos que di -
zem res pe i to a res tos a pa gar do Orça men to do ano
pas sa do, que já de ve ri am ter sido li be ra dos, mas ain -
da não o ti nham sido por for ça de con tin gen ci a men to. 
Esque ce a Opo si ção de di zer que a li be ra ção é fe i ta
de for ma ge ral, de for ma ir res tri ta, li be ran do o Go ver -
no re cur sos para os Mi nis té ri os que, por sua vez, li -
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be ram emen das vin cu la das a Par la men ta res go ver -
nis tas e de Opo si ção, nas duas Ca sas. Tan to que,
nes te ano, nes ta li be ra ção de re cur sos, fo ram li be ra -
dos re cur sos para Par la men ta res que as si na ram a
CPI e para os que não a as si na ram; para Par la men -
ta res da base do Go ver no e os de Opo si ção, in clu si -
ve para Se na do res des ta Casa. Infe liz men te, es ses
Se na do res não vêm a pú bli co di zer que re ce be ram
re cur sos das suas emen das. Assim, trans mi te-se
uma ima gem dis tor ci da de que o Go ver no es ta ria li -
be ran do di re ci o na da men te emen das de Par la men -
ta res para que re ti ras sem suas as si na tu ras da CPI,
o que não é ver da de.

Por tan to, que ro res ta be le cer a ver da de nes te
Ple ná rio, com mu i ta tran qüi li da de. Qu e ro, in clu si ve,
di zer ao Lí der da Opo si ção que, se S. Exª de se jar,
pos so so li ci tar ao Go ver no os no mes dos Se na do -
res que ob ti ve ram li be ra ção de re cur sos de res tos a
pa gar para suas emen das, este ano, den tro do or ça -
men to. Não há nada a es con der so bre isto. Vou so li -
ci tar, re pi to, ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to qua is os
Par la men ta res que re ce be ram re cur sos de res tos a
pa gar de suas emen das.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª. um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do um apar te ao Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Não vejo ne nhum pro ble ma nis so. Aliás li, no Jor nal 
do Bra sil, que eu se ria um dos be ne fi ci a dos com a
li be ra ção de emen das, que, in clu si ve, des ti na ram-se 
às Pre fe i tu ras do PSDB, do PMDB, do PFL, de Ser -
gi pe. É ló gi co que, num pro ces so de li be ra ção de
emen das, o Go ver no vai dis po ni bi li zar re cur sos para 
emen das de Par la men ta res da Opo si ção, até para
per mi tir que V. Exª faça, ago ra, um dis cur so como
este. Va mos fa zer o le van ta men to dos vo lu mes de
re cur sos em ja ne i ro, fe ve re i ro, mar ço, abril e maio. E 
quem dis se, Se na dor Ro me ro Jucá, que es ta va re ti -
ran do a as si na tu ra em fun ção de emen da não fo -
mos nós, mas os pró pri os De pu ta dos. Um De pu ta do 
do Rio de Ja ne i ro e um ou tro de Mi nas Ge ra is dis se -
ram isso. Fo ram eles que dis se ram. Não fo mos nós.
Em ter mos es ta tís ti cos, foi fe i to um le van ta men to e
con clui-se que a Opo si ção re pre sen ta apro xi ma da -
men te 20% do Se na do e da Câ ma ra, con tem pla da
com uma li be ra ção de 3%. Ci ta ram os no mes dos
Se na do res José Edu ar do Du tra, Jef fer son Pé res e
do De pu ta do José Dir ceu até para pro pi ci ar o dis -

cur so que V. Exa faz ago ra. Mas, do pon to de vis ta
do vo lu me de re cur sos, Se na dor Ro me ro Jucá, V.
Exª não tem ar gu men tos. De se jo que V. Exª re ba ta
o que dis se ram os De pu ta dos. Re pi to, al guns De pu -
ta dos dis se ram que re ti ra ram a as si na tu ra por que
re ce be ram re cur sos para emen da, be ne fi ci an do
suas ci da des. Tal vez es tes se jam os chan ta gis tas a
que se re fe ria o Mi nis tro Aloy sio Nu nes.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, o ar gu men to de V. Exª 
não cabe sim ples men te por que es ses pro je tos de
res tos a pa gar, li be ra dos ago ra, ti ve ram a sua ori -
gem no ano pas sa do, quan do não se dis cu tia essa
ques tão de CPI, nem de as si na tu ra. Então, na ver -
da de, es ses pro je tos es tão ape nas ten do pros se gui -
men to nor mal den tro do Go ver no, in de pen den te -
men te de ter as si na do ou não, in de pen den te men te
de se vo tar ou não as pro pos tas go ver na men ta is.
Não são pro je tos apro va dos e li be ra dos de ime di a to
nes sa ques tão de as si na tu ra. Por tan to, a co lo ca ção
de V. Exª não con diz com a re a li da de.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª. mais um cur to apar te?

 O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
V. Exª fez seu dis cur so. De i xe-me fa zer o meu dis -
cur so. Estou aqui cer ca do pela Opo si ção, e V. Exas

não con se guem re gis trar o meu dis cur so.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Não lhe con ce di apar te, por que V. Exª não me pe diu. 
Qu an do es ta va dis cur san do, V. Exª não me so li ci tou
um apar te por que não quis. Tal vez essa seja uma
for ma até mais fá cil de co lo car o or ça men to im pe ra -
ti vo. Uma vez que não con se gui mos apro var emen -
da cons ti tu ci o nal, bas ta fa zer re que ri men to de CPI
por mês, que aí o Go ver no vai aca bar com o con tin -
gen ci a men to. Vai sem pre li be rar a ver ba das emen -
das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
É mais fá cil apro var o or ça men to im po si ti vo que de -
fen de mos. O or ça men to deve ser im po si ti vo para
evi tar exa ta men te esse tipo de co lo ca ção. Todo o
ano há li be ra ção de emen das, todo o ano ocor re
essa ca ti li ná ria da Opo si ção, por que, todo ano, a
qual quer mo men to, vo ta ções es tão sen do fe i tas
nes tas Ca sas. Nes sas opor tu ni da des, a Opo si ção
diz que há li be ra ção por ca u sa da vo ta ção ”a“ ou
”b“, por ca u sa da re for ma mi nis te ri al im ple men ta da
pelo Go ver no. 

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 23 10119



Sem pre há uma des cul pa da Opo si ção para a
li be ra ção de re cur sos. Não que ro en trar nes se mé ri -
to por que ouvi o dis cur so de V. Exas, mas que ro ter
a tran qüi li da de de vir ao ple ná rio di zer que esta
ques tão não é ver da de i ra, in de pen den te men te do
pen sa men to da Opo si ção, o qual res pe i to. Enten do
que a Opo si ção tem que ter um dis cur so ra di cal,
ele i to ral, que tem que pe dir CPI per ma nen te men te,
que tem que ata car o Go ver no. É o pa pel da Opo si -
ção. Enten de mos isto. Faz par te da de mo cra cia, e
não pre ten de mos mu dar a ín do le de V. Exas. Não
ve nham dis tor cer fa tos ope ra ci o na is do Go ver no
que não são ver da de i ros. Va mos fa lar a ver da de!

Ontem, aqui no Se na do, pedi ex pli ca ções ao
Se na dor Edu ar do Su plicy so bre o Dos siê Cay man.
É a mes ma co i sa: pas sa ram três anos ata can do o
Go ver no, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, o ex-Mi -
nis tro Sér gio Mot ta, o ex-Go ver na dor Má rio Co vas,
por que o Dos siê Cay man pra lá, por que Dos siê Cay -
man pra cá...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
O Dos siê Cay man é do Ma luf, ali a do de V. Exa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não. O Dos siê Cay man foi le van ta do na ele i ção de
1998 con tra o Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
É. E pou sou abra ça do com o Fer nan do Hen ri que
abra ça do na ele i ção. Há out do or de Fer nan do Hen ri -
que com o Ma luf.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Opo si ção está ir re qui e ta. So li ci to a
V. Exª que me ga ran ta a pa la vra. Ou vi mos a Opo si -
ção e, ago ra, que ro ter o di re i to de me pro nun ci ar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Ro me ro Jucá, tem V. Exª a pa la vra
as se gu ra da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, re fe ri-me on tem, no ple ná rio, a essa ques tão
do Dos siê Cay man. Foi de mons tra do que o Dos siê
Cay man era uma far sa. Não vi ne nhu ma voz da
Opo si ção re co nhe cer o fato de que o Dos siê Cay -
man era uma far sa.

Ape nas peço um po si ci o na men to se me lhan te
por par te da Opo si ção. Qu an do exis te uma pa u ta na
im pren sa des fa vo rá vel ao Go ver no, a Opo si ção se
apro ve i ta dis so para ata car o Go ver no e pe dir CPI.
Qu an do a pa u ta é fa vo rá vel ao Go ver no, mos tran do,

como, por exem plo, a far sa que era o Dos siê Cay -
man, que ve nha a Opo si ção tam bém re co nhe cer que
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que não tem nada a ver
com o re fe ri do Dos siê, uma far sa ele i to ral para ten tar
ata car o Go ver no.

Em re la ção ao Mi nis tro Pe dro Ma lan, S. Exa,
em con ta to co mi go on tem, mos trou-se dis pos to a vir 
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que apro vou
hoje o con vi te fe i to a S. Exa.

O Mi nis tro Pe dro Ma lan di ri giu uma car ta hoje
à so ci e da de, re la tan do exa ta men te o seu po si ci o na -
men to so bre a ques tão – car ta, Sr. Pre si den te, que
so li ci to faça cons tar do meu pro nun ci a men to de
hoje.

Esta mos mar can do, pro va vel men te para a pró -
xi ma ter ça-fe i ra, a vin da do Mi nis tro Pe dro Ma lan. Já 
apro va mos a vin da do Pre si den te do Ban co Cen tral, 
Armí nio Fra ga, e da Di re to ra de Fis ca li za ção do
Ban co Cen tral, Te re za Gros si, exa ta men te para
pres tar es cla re ci men tos aos Srs Se na do res so bre a
ma té ria pu bli ca da na Re vis ta Veja. O Go ver no não
tem co nhe ci men to de es que ma para ven der in for -
ma ções, não par ti ci pou des se tipo dele, re pu dia es -
sas afir ma ções e nada tem a es con der a res pe i to
des sa ma té ria.

Qu e ro ain da re gis trar que foi fe i ta, nes ta Casa,
uma CPI, cujo re sul ta do foi en tre gue ao Mi nis té rio
Pú bli co. O Sr. Sal va to re Cac ci o la fu giu do Bra sil,
mas o Go ver no bra si le i ro está pe din do a sua ex tra -
di ção. 

Por tan to, o Go ver no não tem o que te mer nem
o que es con der. Esta mos aguar dan do a vin da do
Mi nis tro Pe dro Ma lan e dos Srs. Di re to res do Ban co
Cen tral, para pres ta rem as in for ma ções que o Go -
ver no en ten der que são ne ces sá ri as para di ri mir
qual quer dú vi da.

Não que re mos mais ne nhu ma bo lha de Dos siê 
Cay man por aí, in ven tan do his tó ri as e ata can do o
Go ver no. Toda vez que fo rem le van ta das es sas
ques tões, com mu i ta tran qüi li da de e mu i to equi lí brio, 
va mos de ba tê-la com a Opo si ção, ex pli can do e es -
cla re cen do o po si ci o na men to do Go ver no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª so li ci tou à
Mesa para fa lar como Lí der. Terá vin te mi nu tos, usan -
do o Re gi men to Inter no, para usar des sa prer ro ga ti va
de Lí der.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são
ora dor.) – Sr. Pre si den te, se rei bre ve. Não po de ria de -
i xar de te cer con si de ra ções a res pe i to do que fa lou o
Se na dor Ro me ro Jucá. Pen so que S. Exª está ten tan -
do re a li zar uma mis são ex tre ma men te di fí cil, que é
de fen der este Go ver no. Ape sar de o Go ver no ter 65
Se na do res con tra 16 Se na do res de Opo si ção, é mu i -
to di fí cil para a base do Go ver no re a li zar o que foi pe -
di do pelo Pre si den te da Re pú bli ca – não se re ti re, por
fa vor, Se na dor – na úl ti ma con ven ção do PSDB: fa zer
com o que o Par ti do des se uma res pos ta à al tu ra a
tudo que fos se apre sen ta do. Não é fá cil; é uma mis -
são ex tre ma men te di fí cil para V. Exª, Se na dor Ro me -
ro Jucá, tan to que a ma i o ria da base go ver nis ta nem
se ma ni fes ta, nem par ti ci pa, às ve zes, da dis cus são.

Se na dor Ro me ro Jucá, em fun ção do que V. Exª
re gis trou, que ro lem brar duas ques tões. Pri me i ro, o
Go ver no, es pe ci fi ca men te a pes soa do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, tra ba lhou com to das as
suas for ças, pas sou por cima do pró prio PSDB, para
im pe dir a im ple men ta ção da CPI no Con gres so Na ci -
o nal. Ele re u niu dez mi nis tros de Esta do para que
con ven ces sem Par la men ta res, de to das as for mas
pos sí ve is – é evi den te que com li be ra ção de re cur sos
para suas emen das –, de re ti ra rem suas as si na tu ras.

Se na dor Ro me ro Jucá, essa ques tão está sen -
do de ba ti da em todo o ter ri tó rio na ci o nal; a po pu la ção 
só fala nes sa CPI.

Ima gi ne V. Exª que De pu ta dos as si na ram e de -
po is re ti ram suas as si na tu ras. É evi den te que quem o
fez não tem ne nhum res pe i to pelo povo, por que se as -
si nou e não aven tou a pos si bi li da de de re ti rar sua as -
si na tu ra é um idi o ta po lí ti co. E aqui no Con gres so Na -
ci o nal não exis te idi o ta po lí ti co; exis tem pes so as com
ou tras qua li fi ca ções, mas não idi o ta. Então, se as si -
nou e de po is re ti rou, evi den te men te que ria ne go ci ar,
chan ta ge ar.

Dis se ou tro dia e re pi to hoje: não sei quem co -
me teu cri me ma i or nes ses ca sos ci ta dos. Para mim,
es ses ci da dãos que as si na ram e re ti ra ram a as si na tu -
ra de ve ri am ser jul ga dos pelo Con se lho de Éti ca das
res pec ti vas Ca sas, da mes ma for ma que os Se na do -
res Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru -
da. Por quê? Por que co me te ram um cri me. O que fi ze -
ram foi uma en ga na ção, uma fal si fi ca ção. Não há dú -

vi da de que re ce be ram algo em tro ca e usa ram a CPI
para chan ta ge ar o Go ver no Fer nan do Hen ri que, que
ce deu a essa chan ta gem por que não que ria que CPI
de es pé cie al gu ma fos se re a li za da.

Faço ain da ou tra de cla ra ção. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que afir ma re i te ra da men te que a CPI se -
ria um pal co ele i to ral para a Opo si ção – esse é seu
gran de ar gu men to. Fi ca mos a ima gi nar como po de ria
ser um pa lan que ele i to ral da Opo si ção se 80% de
seus in te gran tes se ri am pes so as ab so lu ta men te afi -
na das com o Go ver no, por que os Lí de res do Se na do
e da Câ ma ra e dos Par ti dos que dão sus ten ta ção ao
Go ver no – PSDB, PFL e PMDB – são afi na dís si mos
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Por -
tan to, in di ca ri am para com por a co mis são De pu ta dos
Fe de ra is e Se na do res tam bém afi na dos e que, úni ca e
ex clu si va men te, de fen de ri am o Go ver no. Ora, se ria
im pos sí vel que a Opo si ção, com 20% da com po si ção
da CPI, pu des se tra zer al gum pre ju í zo ao Go ver no.
Evi den te men te, isso não ocor re ria, já que o pre si den te
da Co mis são e o re la tor se ri am ali a dos do Go ver no.

Mas o Pre si den te tem medo re al men te de que
to dos es ses fa tos que es tão vin do à tona se jam mais
es mi u ça dos e de que o povo bra si le i ro, cada vez de
for ma mais ami ú de, tome co nhe ci men to des ses es -
cân da los diá ri os e ab so lu ta men te in con tes tá ve is. A
pró pria bri ga que aqui se deu foi en tre mem bros da
base do Go ver no. As de nún ci as fo ram do PMDB con -
tra Mi nis tros cor rup tos do PFL e des te con tra Mi nis -
tros cor rup tos do PMDB. A base do Go ver no está bri -
gan do e lu tan do por es pa ço do po der, o que le vou a
essa ne ces si da de de CPI. Com cer te za, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so não só teme a CPI como 
tre me, por que sabe que po de ria in clu si ve cair.

Há jor na lis tas in ves ti ga ti vos e que des co brem
os fa tos. Estão sen do pu bli ca dos na Veja, na IstoÉ e
em toda a im pren sa os es cân da los de to dos os dias –
como o do Pre si den te do Ban co Cen tral ven den do in -
for ma ção pri vi le gi a da para que as pes so as en ri que -
çam com a des va lo ri za ção do dó lar. São mu i tas as
su je i ras por aí afo ra! O Pre si den te teme isso e não
quis que a CPI se re a li zas se por esse mo ti vo. Ele pre -
ci sa ad mi tir esse fato.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do o apar te a V. Ex.ª, com mu i to pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ade mir Andra de, V. Ex.ª mis tu ra duas ques tões, e
é im por tan te que as es cla re ça mos. V. Ex.ª mis tu ra a
ques tão de pse u do com pra de voto ou de re ti ra da de
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as si na tu ra do re que ri men to da CPI, o que não é ver -
da de, e já des clas si fi quei essa afir ma ção, com a
ques tão le gí ti ma e de mo crá ti ca de não se con cor dar
com uma CPI.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Espe -
ra rei a lis ta, que ro que V. Ex.ª a tra ga.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Digo
le gí ti ma e de mo crá ti ca por que qual quer go ver no, em
qual quer lu gar, age de mo cra ti ca men te, den tro das re -
gras nor ma is e de mo crá ti cas para evi tar CPIs que,
se gun do to dos os go ver nan tes, pa ra li sam o go ver no,
tu mul tu am o pro ces so ad mi nis tra ti vo e ser vem de pa -
lan que ele i to ral. E quem está di zen do isso não é o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Quem dis se
isso foi a Pre fe i ta Mar ta Su plicy em São Pa u lo, para
que não hou ves se a CPI do lixo, foi o Go ver na dor Olí -
vio Du tra, no Rio Gran de do Sul...

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Só vai
ha ver ou tra ele i ção em São Pa u lo da qui a 4 anos, Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Exce -
lên cia, per mi ta-me fa lar. V. Ex.ªs fa lam mas não gos -
tam de ou vir. Quem dis se isso foi o Go ver na dor Olí vio
Du tra, no Rio Gran de do Sul, para que não hou ves se
CPI na que le Esta do. Por quê? Por que a CPI é ele i to -
re i ra, vai pa ra li sar, vai vi rar pa lan que da Opo si ção.
Isso foi dito não pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, mas pela Pre fe i ta Mar ta Su plicy.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Nun ca
ouvi essa de cla ra ção.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Tan to
que a CPI do lixo, lá em São Pa u lo, não ocor reu. E
mais: hoje a im pren sa mos tra que o PT, para ten tar ter 
ma i o ria na Câ ma ra de Ve re a do res de São Pa u lo, sen -
tou on tem com seu ar qui i ni mi go Ores tes Qu ér cia,
bus can do um acor do na Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Pa u lo de modo a con se guir ma i o ria e pos si vel men te
bar rar qual quer CPI. Então, veja bem: te mos que di vi -
dir as co i sas. O Go ver no não con cor da com a CPI?
Não con cor da. Por quê? Por que a CPI, na vi são do
Go ver no, na mi nha vi são, é ele i to re i ra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com
ma i o ria de com po si ção go ver nis ta?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
Go ver no está in ves ti gan do tudo, to mou as pro vi dên ci -
as de vi das, aca bou com DNER, Su de ne, Su dam. E
es sas ir re gu la ri da des não eram do Go ver no Fer nan -
do Hen ri que; fo ram apu ra das ao lon go do tem po. O
Go ver no tem uma po si ção cla ra: o Pre si den te não
con cor da com CPI; e a base do Go ver no não con cor -
da com CPI. Afir ma mos isso cla ra men te. Mas isso

não quer di zer que se es te jam usan do ins tru men tos
es drú xu los para evi tar a CPI por que aqui no Se na do
está se ten tan do con ven cer a base e nin guém está fa -
zen do ila ções con tra isso. É im por tan te re gis trar: uma 
co i sa é não con cor dar com a CPI – a base do Go ver -
no não con cor da; ou tra co i sa é agir de for ma er ra da
para se ten tar bar rar a CPI – o Go ver no não está fa -
zen do. Por tan to, que ro re pu di ar as afir ma ções de que 
o Go ver no es ta ria pra ti can do ações er ra das, ten tan -
do bar rar uma CPI com a qual o Go ver no de mo cra ti -
ca men te não con cor da.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Ex.ª me con ce de um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com
mu i to pra zer, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ade mir Andra de, dis cor do de V. Ex.ª quan do
diz que o Go ver no com prou as as si na tu ras. Ele não
com prou. Este é um Go ver no mo der no. Ele faz le a -
sing, não com pra. Ago ra o Se na dor Ro me ro Jucá vol -
ta com uma can ti le na para ten tar pas sar uma in ver da -
de, que é a fa mo sa his tó ria da CPI do lixo, lá de São
Pa u lo. A CPI do lixo se ria para in ves ti gar con tra tos fe i -
tos por Cel so Pit ta. Qu an do se es ta be le ceu a lis ta de
CPIs – es cla re ço que o Re gi men to da Câ ma ra de Ve -
re a do res de São Pa u lo é igual ao da Câ ma ra dos De -
pu ta dos: só são per mi ti das cin co CPIs si mul ta ne a -
men te – o PSDB es co lheu a CPI do Tri bu nal de Con -
tas. Se o PSDB ti ves se op ta do pela tal CPI do, te ria
sido ins ta la da. O PSDB não con cor dou, quis a CPI do
Tri bu nal de Con tas. De po is, co me çou a fa zer pro se li -
tis mo com uma CPI para in ves ti gar as sun tos an te ri o -
res. Então, con cor da mos em ins ta lá-la. Com re la ção à 
CPI do Rio Gran de do Sul, o Go ver no tem mi no ria na
Assem bléia Le gis la ti va. Implan ta ram a CPI, não para
in ves ti gar de nún cia de ir re gu la ri da de, mas so bre a
se gu ran ça pú bli ca, para, se gun do eles, in ves ti gar a
in com pe tên cia do Go ver no – se ria como se im plan -
tás se mos a CPI do “apa gão”. Foi im plan ta da numa
Casa Le gis la ti va, onde o Go ver no é mi no ria. A ma i o -
ria é da Opo si ção, que a ins ta lou e está par ti ci pan do,
ao con trá rio do que acon te ce aqui, onde o Go ver no
tem ma i o ria e não de i xa ins ta lar.

Mu i to obri ga do
A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -

dor Ade mir Andra de, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -

ce do um apar te à Se na do ra He lo í sa He le na.
A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Em re -

la ção ao Rio Gran de do Sul e a São Pa u lo, o Se na dor
Du tra já ex pli ci tou.
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O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Erra -
da men te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Erra da -
men te, não! Cor re ta men te. V. Exª pode vi a bi li zar jun to 
à base go ver nis ta, na ma i o ria — por que os Par ti dos
que V. Exª re pre sen ta nes ta Casa exis tem no Rio
Gran de do Sul — e ins ta lar dez CPIs, caso que i ra.
Ago ra, dê-nos pelo me nos a opor tu ni da de de ins ta lar
a CPI aqui.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – O dis -
cur so é o mes mo.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT AL) – Não! O
dis cur so não é o mes mo.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB — RR) – Eu
não dis se que foi ins ta la da a CPI. Dis se que foi ins ta -
la da a CPI...

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, quem está com a pa la vra sou eu.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, como V. Exª dis se que ti nha que
res ta be le cer a ver da de, não pos so ace i tar que V. Exª
ou qual quer ou tra per so na li da de do Go ver no nos tra -
te como idi o tas na li be ra ção de re cur sos. Não! Por fa -
vor, os nos sos ne u rô ni os não fo ram to tal men te con -
su mi dos ao pon to de ser mos tra ta dos como idi o tas na 
dis cus são da li be ra ção de re cur sos. V. Exª sabe que
não exis te li be ra ção de re cur sos con for me es ta be le -
ce o Orça men to. Não por que o Orça men to não é im -
po si ti vo, mas por que o Go ver no Fe de ral es ta be le ce,
sim, a li be ra ção de re cur sos como mo e da de tro ca.
Não é ver da de. Se se le van tar, tra ga a li be ra ção, e a
do ano pas sa do e des te ano tam bém. Tra ga aqui,
ama nhã, a li be ra ção de re cur sos, os mon tan tes es ta -
be le ci dos em to das as áre as — está fe i to o de sa fio –
para ver mos como a Opo si ção é tra ta da. Bas ta va pe -
gar o exem plo das mi nhas emen das in di vi du a is do
ano pas sa do. Re la ci o nei-as, Se na dor Va la da res, à
luz dos in di ca res so ci a is. Como eu era téc ni ca na
área, na uni ver si da de, le van tei os da dos so bre a pior
mor ta li da de in fan til e, por meio dos pi o res in di ca do res 
so ci a is, es ta be le ci mi nhas emen das. Não há uma úni -
ca Pre fe i tu ra do PT, é Pre fe i tu ra do PSDB, do PMDB.
A li be ra ção de re cur sos po de ria, de al gu ma for ma,
ser uti li za da como me ca nis mo ele i to ral, mas não foi li -
be ra do ab so lu ta men te nada. Para a gran de ma i o ria
das emen das da Opo si ção não são li be ra dos re cur -
sos, por que o Go ver no Fe de ral usa a li be ra ção de re -
cur sos como mo e da de ne gó ci os ele i to ral. Usa tam -
bém ago ra na ques tão da CPI, por que não acre di to
em co in ci dên cia nes ta Casa. Aqui, o mais bes ta não
anda, voa. Por tan to, res pe i te a nos sa in te li gên cia, os

nos sos ne u rô ni os, e não tra te des sa for ma. Tra ga a
lis ta, por que ago ra eu que ro ver.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Obri -
ga do, Se na do ra.

Sr. Pre si den te, o Dos siê Cay man foi mais uma
ar ti ma nha – é in te res san te, até isso a Li de ran ça do
Go ver no usa – uma cri a ção de gen te que faz par te da
base do Go ver no. Foi es tru tu ra do, pen sa do, cri a do,
in ven ta do por gen te que que ria pre ju di car o Go ver no,
que não faz par te da Opo si ção. O Dos siê Cay man
che gou às mãos do Lula em ple na cam pa nha ele i to -
ral. Lula leu o dos siê. Pa u lo Ma luf, pelo que foi anun ci -
a do, com prou-o por US$10 mi lhões e ten tou pas sá-lo
ao Lula, para que este o usas se. Lula foi tão res pon -
sá vel que não o usou na cam pa nha, nem Mar ta Su -
plicy, nin guém do PT ou do meu Par ti do. Ne nhum dos
Par la men ta res do Con gres so Na ci o nal veio até aqui
le van tar a ques tão. Du ran te seis anos e meio de man -
da to, em ne nhum ins tan te, ja ma is tra tei do Dos siê
Cay man.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ade mir Andra de, o Dos siê Cay man é um dos itens 
de que tra ta a CPI.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sim,
mas se apu rar. Eu nun ca fa lei so bre o as sun to. V. Exª
sabe que sou um Se na dor de Opo si ção, con de no o
Go ver no por de ter mi na das ações, mas nun ca agi ria
de ma ne i ra ir res pon sá vel. Nun ca fa lei e cre io que
nun ca ouvi um Se na dor da Opo si ção le van tar a ques -
tão ou fa zer qual quer tipo de acu sa ção ao Pre si den te
com re la ção ao Dos siê Cay man. Se o Go ver no bri ga
para dis pu tar es pa ço é ou tra his tó ria. 

Encer ra rei, di zen do que S. Exª está em uma
mis são es pi nho sa: a de de fen der o Go ver no. O povo
já não está com o Go ver no. As ele i ções do ano que
vem se rão dis pu ta das por dois opo si ci o nis tas ao Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Po dem ter cer -
te za. Por tudo o que tem ha vi do na po lí ti ca na ci o nal, o
povo só tem ti ra do li ções que vão ser vir para que as
es co lhas se jam mais pen sa das, mais re fle ti das e,
con se quen te men te, mais sin to ni za das com o in te res -
se do nos so povo. La men ta vel men te, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que está mais sin to ni za do com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, com os di ri gen tes dos pa -
í ses de sen vol vi dos, do que com as ne ces si da des do
povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va da la -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, que fa la rá por per mu ta com o Se na dor Ro me -
ro Jucá, até o fi nal da ses são.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men to ter que
as su mir a tri bu na hoje para co men tar um as sun to que 
de ve ria ter sido tra ta do na Con ven ção Na ci o nal do
meu Par ti do, o PSDB, re a li za da no úl ti mo fi nal de se -
ma na. Aler tei os Lí de res par ti dá ri os que era inad mis -
sí vel um Par ti do po lí ti co, com a res pon sa bi li da de do
PSDB, pro mo ver uma Con ven ção Na ci o nal e cen su -
rar a pos si bi li da de de dis cus são so bre a ques tão da
éti ca, mor tal men te fe ri da no Se na do.

O De pu ta do Fe de ral Luiz Car los Ha uly, que che -
gou a pro por a tese da re co men da ção par ti dá ria para
a apro va ção do Re la tó rio do Se na dor Sa tur ni no Bra -
ga, viu a sua pro pos ta en ga ve ta da pelo Par ti do. O
PSDB, que nas ceu em 1989 sob a ban de i ra da éti ca
na po lí ti ca e da mo ra li za ção na Admi nis tra ção Pú bli -
ca, fez mu i to mal em não tra tar do as sun to. 

O cu ri o so é que a Con ven ção de sá ba do do
PSDB re fle tia ho me na gem de to dos os tu ca nos ao
ex-Go ver na dor Má rio Co vas, sím bo lo ma i or da éti ca
e, a jul gar pelo com por ta men to dos pre sen tes ao
even to, li de ran ça in subs ti tu í vel, nes sa trin che i ra, nas
nos sas fi le i ras.

As Li de ran ças do PSDB aler ta ram que, se o as -
sun to fos se tra ta do em Con ven ção, — e a im pren sa
di vul gou —, po de ri am sur gir ade sões à pos si bi li da de
de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, in clu si ve
no Se na do da Re pú bli ca.

Ao lado da Ju ven tu de Tu ca na, fui a úni ca voz
dis cor dan te na Con ven ção. Tra tei do as sun to. Não
con se gui, en tre tan to, ven cer a bu ro cra cia do Par ti do.
So bre a cas sa ção ou re co men da ção de aber tu ra do
pro ces so pela cas sa ção, ne nhu ma de li be ra ção. O
PSDB pre fe riu que brar o ter mô me tro para não ter que 
sen tir o ca lor for te das ruas. La men to, Sr. Pre si den te.

Na Con ven ção do PSDB, o Go ver na dor do Ce a -
rá, Tas so Je re is sa ti, es te ve pre sen te. Foi um dos que
aju dou a aba far o as sun to. E, hoje, ape nas três dias
de po is, nas pá gi nas do jor nal O Glo bo, apa re ce dan -
do sus ten ta ção ao seu pa dri nho po lí ti co, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

O jor nal O Glo bo pu bli cou, na pá gi na 3, en tre -
vis ta do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti. Se ti vés se mos
a pos si bi li da de de con vo car Go ver na do res, de ve ría -
mos con vo car S. Exª. Como não te mos essa pos si bi li -
da de, de ve mos con vi dá-lo para dar ex pli ca ções ao
Se na do e à Na ção — para que não in cor ra no mes mo
cri me de omis são ou pre va ri ca ção — so bre a se guin -
te fra se: ”Ele, Anto nio Car los Ma ga lhães, er rou, mas
daí à cas sa ção, te nho mi nhas dú vi das. Acon te ce

cada co i sa hor ro ro sa mu i to mais gra ve, co i sas que
não são le va das com essa se ri e da de. Onde? No Se -
na do.

Eu gos ta ria de sa ber qua is são os fa tos pi o res
que ocor rem no Se na do da Re pú bli ca.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – E V. Exª não
sabe?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Pi o res? Se V. Exª sabe, acho que é
seu pa pel di zer cla ra men te qua is são os fa tos pi o res,
no me ar quem os pra ti ca e até pro por um pro ces so
para que quem os está co me ten do. 

Não acre di to que o Go ver na dor do Ce a rá te nha
o di re i to de, sa ben do, ocul tar as in for ma ções e os as -
sun tos. Qu e ro di zer cla ra men te que com pre en de ria
per fe i ta men te se o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti fos se 
in ter na men te ao Par ti do ex por a sua opi nião fa vo rá vel 
a essa ou àque la si tu a ção. É ab so lu ta men te nor mal
que qual quer ci da dão te nha de ter mi na do tipo de
com por ta men to, mas não é ace i tá vel que se tra ba lhe
para que o Par ti do não de li be re, e, três dias de po is,
numa en tre vis ta à im pren sa bra si le i ra, pra ti ca men te
se co lo que uma po si ção in di vi du al, com a fi na li da de
de ca u sar um cons tran gi men to in ter no no PSDB.

A de cla ra ção do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti,
no jor nal O Glo bo, na mi nha ava li a ção pes so al, re fle -
te o opor tu nis mo, para ten tar con tar com o apo io do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, in dis cu ti vel men -
te, um Se na dor que tem peso ele i to ral for tís si mo no
Esta do da Ba hia, mas, ao mes mo tem po, re pre sen ta
uma apu nha la da nas te ses da éti ca, de fen di das, ao
lon go da vida, pelo Go ver na dor Má rio Co vas.

O Go ver na dor do Ce a rá acre di ta que o Se na dor
er rou, mas que a aber tu ra do pro ces so pro pos ta pelo
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no é uma pena mu i to pe sa -
da.

Para o Go ver na dor do Ce a rá, que já vi mu i tas
ve zes de fen den do a éti ca, esta tem li mi tes ge o grá fi -
cos, não pode ser dis cu ti da em ter ri tó rio ba i a no. S.
Exª dá essa en tre vis ta de po is de ter sido mu i to apla u -
di do na con ven ção do PSDB, por ter ma ni fes ta do
des com pro mis so (ou in de pen dên cia???) quan to à
can di da tu ra Ciro Go mes para, três dias de po is, fa zer
essa ma ni fes ta ção. O opor tu nis mo ele i to ral fica evi -
den te, Sr. Pre si den te, pois tive opor tu ni da de de ler a
pá gi na 3 de O Glo bo in te i ra, e lá não há uma li nha so -
bre o Se na dor José Ro ber to Arru da que tam bém, sa -
be mos, in dis cu ti vel men te, não tem o mes mo ca ci fe
ele i to ral do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Tal
ati tu de só pode fa zer crer que con si de ra mu i to mais
im por tan te o apo io do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
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lhães do que a in di ca ção fe i ta no Par ti do pelo ex-Go -
ver na dor Má rio Co vas.

Por isso que, nes te mo men to, é de fun da men tal
im por tân cia lem brar a to dos o ma ni fes to do PSDB à
Na ção:

“Lon ge das be nes ses ofi ci a is,
mas per to do pul sar das ruas,
nas ce o novo par ti do”.

Hoje acon te ce a pri me i ra re u nião da nova Exe -
cu ti va Na ci o nal do PSDB. La men to que a con ven ção
não te nha de li be ra do, la men ta rei mais se a nova Exe -
cu ti va Na ci o nal não de li be rar hoje so bre uma po si ção
par ti dá ria. Fala aqui al guém que não pre ci sa se es cu -
dar em cima das de li be ra ções do PSDB, pois são co -
nhe ci das as mi nhas po si ções, sa bem que apo i a rei o
en ca mi nha men to dado pelo Re la tor Ro ber to Sa tur ni -
no Bra ga. Ape nas es tou re a fir man do que a omis são
não é a me lhor com pa nhe i ra para o PSDB nes te mo -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, do PDT do Ama pá. V. Exª., se qui ser, po de rá usar 
todo o tem po dis po ní vel, até o fi nal da ses são. Caso
não que i ra, a pró xi ma ora do ra ins cri ta é a Se na do ra
He lo í sa He le na.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini cio o
meu pro nun ci a men to com uma nota tris te. Aca bo de
to mar co nhe ci men to que fa le ceu em Ma ca pá um dos
pi o ne i ros do nos so Esta do, o Ama pá, Sr. Osval do Col -
la res.

Essa nota tem, por tan to, para mim pes so al men -
te, duas gran des im por tân ci as: uma pelo que re pre -
sen tou para o povo do Ama pá a fi gu ra do Osval do
Col la res, ho mem de ori gem hu mil de que, ao se es ta -
be le cer no nos so Esta do, de sen vol veu os seus tra ba -
lhos na área de fis ca li za ção de por tos, em bar ca ções
e ad qui riu mu i to res pe i to e cons tru iu mu i ta ami za de
pela for ma sem pre afe ti va e sem pre cor di al com que
tra tou as pes so as. Des sa for ma, sou be cons tru ir
gran des ami za des.

Por isso, es ta mos de pe sar e que ria de i xar aqui
as mi nhas con do lên ci as à fa mí lia do Sr. Osval do Col -
la res.

A se gun da im por tân cia des se fato é que o Sr.
Osval do Col la res fa le ceu de den gue he mor rá gi ca.

Essa é mais do que uma cons ta ta ção de que, de 
fato, o nos so Esta do e até a nos sa Ca pi tal, tam bém
está sen do gra ve men te afe ta do pela den gue, que se

es pa lha pelo Bra sil afo ra, de mons tran do cla ra men te
uma de fi ciên cia mu i to gra ve na sa ú de pú bli ca do nos -
so País e, em es pe ci al, do meu Esta do do Ama pá,
em bo ra o Go ver na dor, João Alber to Ca pi be ri be, cos -
tu me di zer, nas pro pa gan das que faz pelo mun do afo -
ra, que o Esta do apre sen ta sa ú de de Pri me i ro Mun -
do.

La men ta vel men te, es ta mos nos de pa ran do com 
si tu a ções gra ves em ter mos de sa ú de pú bli ca e a
den gue se ma ni fes tan do cada vez mais, atin gin do
inú me ras pes so as e le van do al gu mas à mor te, prin ci -
pal men te quan do as aco me te na va ri a ção de den gue
he mor rá gi ca, de fato, uma do en ça que, qua se sem -
pre, leva o en fer mo a óbi to. De i xo aqui este re gis tro de 
pe sar pelo fa le ci men to do Sr. Osval do Col la res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na tar de
de hoje, re sol vi abor dar al guns te mas. Mas pos so as -
se gu rar-lhe, Se na do ra He lo í sa He le na, que ga ran ti rei 
o tem po do seu pro nun ci a men to. Alguns des ses te -
mas di zem res pe i to ao Esta do do Ama pá e se re ves -
tem de ex tre ma im por tân cia para o nos so povo. O
Jor nal do Bra sil pu bli cou hoje na pá gi na qua tro do
pri me i ro ca der no: Esso e BP Oil são sus pe i tas de
fra u de. Sa li en to que es sas duas em pre sas ven ce ram 
uma con cor rên cia para pes qui sar e ex plo rar pe tró leo
na foz, no del ta do rio Ama zo nas, na cos ta do Ama pá.
São gi gan tes do ramo de ex plo ra ção e dis tri bu i ção de
pe tró leo e de ri va dos no mun do. E a de nún cia é a de
que hou ve, de cer ta for ma, fra u de na apre sen ta ção
de um do cu men to de no mi na do Re la tó rio de Con tro le
Ambi en tal, que é exi gi do para essa fase de pes qui sa.
De po is para a fase de ex plo ra ção do pe tró leo, na cos -
ta do Ama pá, fo ram iden ti fi ca dos dois blo cos: o Blo co
BFZ-1, que está sob o co man do de um con sór cio,
cuja ma jo ri tá ria é a Esso, e o BFZ-2, que é co man da -
do pela BP Oil, Bri tish Pe tro le um Oil. E se gun do a ma -
té ria que pre ci sa de con fir ma ção – e eu irei em bus ca
des sas con fir ma ções – es sas duas em pre sas te ri am
con tra ta do uma ou tra em pre sa de peso, uma ou tra
mul ti na ci o nal de no mi na da Arthur D. Lit tle – ADL – que 
pres tou ser vi ço de con sul to ria a Esso Bra si le i ra de
Pe tró leo e a BP Oil Com pany na con fec ção dos RCAs 
– Re la tó ri os de Con tro le Ambi en tal.

Ocor re que ao de sig nar dois con sul to res quan -
do hou ve o con tra to da Esso e da BP com a ADL, na
ver da de, eles fo ram con tra ta dos ape nas para re a li zar
uma pes qui sa bi bli o grá fi ca ex clu si va so bre o meio
bió ti co ma ri nho e cos te i ro da cos ta do Ama pá.

De for ma ne nhu ma se tra ta va no con tra to de
ela bo ra ção de Re la tó rio de Con tro le Ambi en tal.
Então, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, no Esta do do
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Pará, está pro ce den do a uma in ves ti ga ção para iden -
ti fi car a pos sí vel fra u de, seus res pon sá ve is e in te res -
ses por trás de tudo isso.

Re cen te men te, os dois con sór ci os re a li za ram
uma au diên cia pú bli ca no Esta do do Ama pá, com a
pre sen ça da Se cre ta ria Esta du al de Meio Ambi en te,
para dis cu tir as pec tos am bi en ta is da pes qui sa e pos -
te ri or ex plo ra ção do pe tró leo.

Em fun ção des se fato, pro po rei, na Co mis são
de Infra-Estru tu ra, a re a li za ção de uma au diên cia pú -
bli ca no Se na do da Re pú bli ca ou, de pre fe rên cia, no
Esta do do Ama pá, para dis cu tir mos, mais de ta lha da -
men te, as ques tões que en vol vem a ex plo ra ção do
pe tró leo na cos ta do Ama pá. Há ex pec ta ti va de es tar -
mos di an te de gran des po ços de pe tró leo na cos ta do
Ama pá e de que a ex plo ra ção re sul te em di vi den dos
para o Bra sil, para Ama pá e, so bre tu do, para as em -
pre sas. Pre ci sa mos co nhe cer me lhor os as pec tos
téc ni cos e le ga is, além das pos sí ve is con se qüên ci as
am bi en ta is da ex plo ra ção.

Ou tro as pec to me pre o cu pa nes sa ques tão. Ao
que tudo in di ca, es tão no va men te que ren do fa zer
com o Ama pá o que fi ze ram na ex plo ra ção do ca u lim.
O Ama pá pos sui um gran de mina de ca u lim na mar -
gem es quer da do rio Jari. La men ta vel men te, na épo -
ca do Go ver no mi li tar, a ex plo ra ção, o be ne fi ci a men to 
e a ex por ta ção do ca u lim ocor re ram, por ra zões não
mu i to bem ex pli ca das, na mar gem di re i ta do rio Jari,
do lado do Pará. O ca u lim sai da mina, per cor re uma
tu bu la ção no le i to do rio e vai para a fá bri ca que be ne -
fi cia, que é do ou tro lado do rio, ou seja, em ter ras pa -
ra en ses, e, por tan to, a ma i or par te das van ta gens
eco nô mi cas é aqui nho a da pelo Esta do do Pará.

De ve mos evi tar o que acon te ceu com o fer ro do
Ca ra jás, cuja mina fica no Esta do do Pará e a ex por ta -
ção é fe i ta no Esta do do Ma ra nhão, pelo Por to de Ita -
qui, quan do no Pará há gran des por tos, prin ci pal men -
te o Por to de Bar ca re na, em con di ções per fe i tas para
fa zer tal ex por ta ção.

Por in for ma ções que pude ob ter, pa re ce-me que 
se pla ne ja para o Ama pá, mais uma vez, uma si tu a -
ção de ris co tan to so ci al quan to eco nô mi co, por que a
em pre sa, si tu a da mu i to mais em Be lém do que em
Ma ca pá, mu i to mais no Esta do do Pará do que no
Esta do do Ama pá, ori en ta-se no sen ti do de im plan tar
toda a in fra-es tru tu ra lo gís ti ca no Esta do do Pará e
não no Esta do do Ama pá.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na, nes ta pri -
me i ra men sa gem, para di zer que va mos de fen der os
in te res ses do Ama pá com mu i ta ên fa se e mu i ta de ter -
mi na ção.

So li ci ta rei à ANP – Agên cia Na ci o nal de Pe tró -
leo – in for ma ções so bre a exa ta lo ca li za ção des ses
po ços, por que já há ques ti o na men tos nes se sen ti do:
se fi cam re al men te na cos ta do Ama pá ou na cos ta do 
Pará. Então, é um equí vo co. Sou pa ra en se de nas ci -
men to, mas des de os seis anos de ida de moro no
Ama pá, Esta do que re pre sen to nes ta Casa. Lu ta re -
mos até o fim pe los in te res ses do nos so Esta do, para
que não se ja mos sur ru pi a dos na qui lo que a na tu re za
nos deu. Se a ri que za per ten ce ao Ama pá, o pró prio
Esta do deve ob ter os be ne fí ci os, prin ci pal men te o
Mu ni cí pio do Ama pá, di ri gi do atu al men te pelo Pre fe i -
to Ril do Ala or, do PDT, que se está re ve lan do um
gran de ad mi nis tra dor.

Nada te nho con tra a ex plo ra ção do pe tró leo na
cos ta do Ama pá. Estou até dis pos to a con tri bu ir, no
que for pos sí vel, com as em pre sas para que to mem
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que Go ver no vi a bi -
li ze a ex plo ra ção, ex por ta ção e be ne fi ci a men to do pe -
tró leo. Mas de se jo, so bre tu do, que a in fra-es tru tu ra,
toda a lo gís ti ca, es te ja no Esta do do Ama pá, prin ci -
pal men te nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá, San ta na e
Ama pá.

Não é jus ti fi cá vel que a BP e a Esso ins ta lem
sua es tru tu ra lo gís ti ca em Be lém, des lo can do-se de
he li cóp te ro, sem pre que ne ces sá rio, até o Mu ni cí pio
do Ama pá e, de lá, até a base, onde um na vio ela bo ra
pes qui sas.

Nes te meu pro nun ci a men to, faço um ape lo aos
de ma is Par la men ta res do Ama pá – Se na do res e De -
pu ta dos Fe de ra is – e ao Go ver na dor, Sr. João Alber to 
Ro dri gues Ca pi be ri be. Te nho com o Che fe do Exe cu -
ti vo di ver gên ci as po lí ti cas, mas sei per fe i ta men te que, 
nes tes mo men tos, é pre ci so uni da de da Ban ca da e
do Po der Exe cu ti vo, para que o nos so di re i to e as nos -
sas con quis tas se jam res pe i ta das. De for ma ne nhu -
ma, ad mi ti re mos ou per mi ti re mos que ten tem ame a -
çar a so be ra nia do Esta do do Ama pá no que tan ge a
essa ri que za mi ne ral, tan tas ve zes sur ru pi a da – como 
tra ta rei no caso a se guir.

Mi nha de ci são é no sen ti do de ou vir – seja no
Se na do e, pre fe ren ci al men te, na Assem bléia Le gis la -
ti va do Ama pá – os Di re to res das duas em pre sas, o
Pre si den te da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, o Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral – que está in ves ti gan do os fa tos
no Esta do do Pará –, o Iba ma, Se cre tá ri os Esta du a is
de Meio Ambi en te, Pre fe i tos, en fim, to das as au to ri -
da des e as pes so as, em ge ral, que pos sam co la bo rar
para esse es cla re ci men to. É pre ci so que a Esso e a
BP Oil ve nham pu bli ca men te des men tir, se for o caso, 
a ma té ria di vul ga da no Jor nal do Bra sil de hoje. Se -
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não, elas de fato es ta rão con cor dan do com a afir ma -
ção de que te ri am adul te ra do o re la tó rio de con tro le
am bi en tal, ins tru men to es sen ci al para pre ve nir da nos 
am bi en ta is no fu tu ro.

Ain da de ba te re mos mu i to esse as sun to no Se -
na do, por que, de pen den do da ca pa ci da de de pro du -
ção dos po ços e ten do sido de mons tra da a vi a bi li da -
de eco nô mi ca de ex plo ra ção de pe tró leo na cos ta do
Ama pá, cer ta men te te re mos a im plan ta ção de ter mi -
na is pe tro lí fe ros e, quem sabe, até re fi na ri as. E, des -
de já, an te ci po que bri ga rei mu i to para que a in fra-es -
tru tu ra fi que no Esta do do Ama pá.

O se gun do as sun to, Sr. Pre si den te, tam bém se
re fe re à área mi ne ral. O Gru po Ca e mi – Com pa nhia
Au xi li ar de Empre sas de Mi ne ra ção – está ven den do
60% das suas ações, que per ten cem aos ir mãos Fre -
ring, Gu i lher me e Ma rio Fre ring. E há uma dis pu ta, já
em ní vel ju di ci al, en vol ven do a BHP (Bro ken Hill Pro -
pri e tary Co.), que é uma em pre sa aus tra li a na, e a Mit -
sui, que pos sui a pre fe rên cia para ad qui rir as ações
da Ca e mi, por ser de ten to ra dos ou tros 40%. A Mit sui
pre ten de ad qui rir o res tan te do con tro le aci o ná rio
para re pas sar à Com pa nhia do Vale do Rio Doce es -
sas ações.

O que te nho a ver com a Ca e mi, Mit sui e Com -
pa nhia do Vale do Rio Doce? O que o Ama pá tem a
ver com isso?

Ocor re que o Gru po Ca e mi é de ten tor da em -
pre sa de no mi na da Ico mi – Indús tria e Co mér cio de
Mi né ri os S/A –, que ex plo rou o man ga nês no Ama pá,
des de os idos de 1953, 1954, até o ano de 1999. Esse 
gru po ti nha um con tra to es ta be le ci do de 50 anos,
que, por tan to, en cer ra ria ape nas em 2003. No en tan -
to, de ci diu, uni la te ral men te, en cer rar as ati vi da des de
ex plo ra ção do man ga nês na Ser ra do Na vio, ale gan -
do a exa us tão do mi né rio. Isto cri ou uma gran de po lê -
mi ca no Esta do do Ama pá. Hou ve a cri a ção de uma
CPI na Assem bléia Le gis la ti va e, in fe liz men te, ela não 
re sul tou em gran des van ta gens para o Esta do do
Ama pá do pon to de vis ta de pro pos tas, mas foi uma
CPI mu i to bem di ri gi da pelo De pu ta do Esta du al Ma -
no el Bra sil, re la ta da pelo De pu ta do Esta du al Jor ge
Ama na jás e que, cer ta men te, fez um le van ta men to
mu i to im por tan te do his tó ri co e de todo o pro ces so de
ins ta la ção e de ex plo ra ção do man ga nês na Ser ra do
Na vio em meu Esta do. 

Ocor re que o con tra to en tre a Ico mi e a União,
re a li za do em 1953, no Go ver no Ge tú lio Var gas, quan -
do o Ama pá ain da era ter ri tó rio, uma das cláu su las
es ta be le cia que al guns dos bens da Ico mi re tor na ri -
am à União. É ló gi co que com a trans for ma ção do ter -

ri tó rio em Esta do, es ses pa tri mô ni os, em nos so en -
ten di men to, de vem ser re ver ti dos para o Esta do – e
há uma emen da cons ti tu ci o nal trans fe rin do es ses
bens para o Mu ni cí pio de Ser ra do Na vio. 

Como não hou ve a ho mo lo ga ção da de ci são da
Ico mi de pa ra li sar uni la te ral men te, de sus pen der o
con tra to e en cer rar as ati vi da des de mi ne ra ção no
Esta do do Ama pá, e como não hou ve tam bém a ho -
mo lo ga ção pelo Go ver no do Esta do, es ses bens não
pu de ram ser de vol vi dos; en con tram-se, por tan to, em
fase avan ça da de de te ri o ra ção e qua se que inu ti li za -
dos. Exis te um pa tri mô nio ava li a do em qua se 2 mi -
lhões de dó la res em ve í cu los e uma sé rie de ou tros
equi pa men tos, além da es tra da de fer ro que liga o
Por to de San ta na à Ci da de de Ser ra do Na vio, que é
uma es tra da de fer ro cons tru í da pela Ico mi, com
apro xi ma da men te 200 km de ex ten são e que deve
tam bém ser trans fe ri da para o Esta do. No en tan to,
hoje, tal es tra da está pe na li za da, pois se en con tra
bas tan te de te ri o ra da em fun ção da fal ta de ma nu ten -
ção. Há, tam bém, a ques tão de um gran de por to, com
cais flu tu an te, dos me lho res do Bra sil, para a an co ra -
gem de na vi os de gran de ca la do e que tam bém pas -
sou por uma tran sa ção co mer ci al de ven da, em que
se sus pe i ta até de fal ta de le ga li da de. 

Po rém, o mais gra ve de tudo isso – por isso que -
ro aler tar por meio des ta tri bu na, dos mi cro fo nes do
Se na do, que tan to a Mit sui quan to a Vale do Rio Doce
e a BHP – Bro ken Hill Pro pri e tary, que é aus tra li a na
e está con du zin do por que in te res sa da na tran sa ção,
cuja par te que per ten ce aos ir mãos Fre ring cus ta ria
em tor no de 332 mi lhões de dó la res – é que a Ico mi
ain da tem uma gran de dí vi da so ci al com o Esta do do
Ama pá, prin ci pal men te no as pec to am bi en tal. 

Além des sa ques tão ain da não re sol vi da do
con tra to, do re pas se dos bens, do pa tri mô nio da Ico -
mi, para o Go ver no do Ama pá, e pos te ri or men te para
o Mu ni cí pio, há ain da que ser re sol vi do o pro ble ma da 
re cu pe ra ção am bi en tal na Ser ra do Na vio, onde res -
ta ram as cra te ras. 

Há um caso mu i to mais gra ve que acon te ce exa -
ta men te na mi nha ci da de, no Mu ni cí pio de San ta na: é 
que a Ico mi re sol veu de po si tar o re je i to do man ga nês
num lo cal pró xi mo ao Por to de San ta na, onde se lo ca -
li zam os rios Ama zo nas e Ma ta pi, e ve ri fi cou-se, foi
cons ta ta do, que esse re je i to está con ta mi na do por ar -
sê nio. E o mais gra ve é que há es tu dos de mons tran do 
que o ar sê nio con ta mi nou o len çol freá ti co, por tan to,
a água in ge ri da pe las pes so as da re don de za tam bém 
está con ta mi na da por ar sê nio. Estu dos da Uni ver si -
da de Fe de ral do Pará e tam bém do Insti tu to Evan dro
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Cha gas in di cam que as pes so as es tão con ta mi na das
e al gu mas em ní vel mu i to avan ça do. É cla ro que eu
po de ria co lo car essa afir ma ti va na eta pa de in dí ci os. 

Por isso ve nho à tri bu na, na tar de de hoje, para
apo i ar a ini ci a ti va do Pre fe i to de San ta na, Ro se mi ro
Ro cha, no sen ti do de que seja fe i ta uma in ves ti ga ção
pro fun da nes se epi só dio. Para isso, pre ci sa mos do
apo io do Mi nis té rio do Meio Ambi en te. Pa re ce-me
que, ain da no ano de 1999 ou no ano 2000, o Mi nis tro
do Meio Ambi en te, Sar ney Fi lho, jun ta men te com a
Drª Ma rí lia Mar re co, que à épo ca era a Pre si den te do
Iba ma, vi si ta ram esse lo cal e con fir ma ram que o Iba -
ma par ti ci pa ria do pro je to de aná li se da água e tam -
bém da de fi ni ção do des ti no des se re je i to que so mam 
al gu mas to ne la das de pó de man ga nês, que es tão
de po si ta das numa área es ca va da, com acú mu lo de
água, e que, por tan to, pro vo cou a con ta mi na ção do
len çol freá ti co. 

Não es tou aqui fa zen do qual quer acu sa ção à
Ico mi, mas di zen do que é ne ces sá rio es cla re cer per -
fe i ta men te a si tu a ção. Os in te res sa dos na aqui si ção
do Gru po KM pre ci sam le var em con ta se a par te re fe -
ren te à Ico mi, no Esta do do Ama pá, está ou não en -
vol vi da na ven da, na co mer ci a li za ção das ações que
per ten cem aos ir mãos Fre ring. Se ria como se o Gru -
po KM es ti ves se trans fe rin do o pro ble ma Ico mi para
uma nova em pre sa que vai ad qui rir as ações. 

Des ta tri bu na faço um ape lo ao Mi nis tro do Meio 
Ambi en te para que pro ce da a uma ime di a ta in ves ti ga -
ção so bre a ques tão do ar sê nio; que o Go ver no do
Ama pá e a Empre sa Ico mi se en ten dam, jun ta men te
com o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, prin ci pal men te
com o DNPM, para de ci dir de fi ni ti va men te a si tu a ção
da em pre sa que está, como dis se, com os equi pa -
men tos, com os bens, com o seu pa tri mô nio sen do
de te ri o ra do, pro vo can do pre ju í zos de mi lhões de dó -
la res ao Bra sil, mais es pe ci fi ca men te ao Ama pá e
subs tan ci al men te ao Mu ni cí pio de Ser ra do Na vio,
que é o des ti na tá rio fi nal dos equi pa men tos. 

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, fa zer um co men -
tá rio so bre a gran de con quis ta que o Bra sil ob te ve na
ONU quan do con se guiu ven cer os pa í ses de sen vol vi -
dos na dis pu ta para ga ran tir que os me di ca men tos de 
com ba te à Aids se jam con si de ra dos per ti nen tes aos
di re i tos hu ma nos. Re al men te, foi uma gran de vi tó ria
do Bra sil em Ge ne bra. Estão de pa ra béns o Mi nis tro
José Ser ra e o Mi nis té rio da Sa ú de. E com isso, cer ta -
men te, o pro gra ma de com ba te à Aids irá avan çar
cada vez mais, po den do-se en tão re du zir mais ain da
o nú me ro de mor tes, pro vo ca das pela do en ça, em
nos so País.

Há uma es ti ma ti va de que se con se guiu re du zir,
no de cor rer des ses anos, até 50% o nú me ro de óbi tos 
de cor ren tes da do en ça em fun ção das vá ri as me di -
das que fo ram ado ta das, uma de las com o apo io do
Con gres so Na ci o nal, mais es pe ci fi ca men te do Se na -
do Fe de ral numa ini ci a ti va do emi nen te Se na dor José 
Sar ney, que vi a bi li zou a dis tri bu i ção gra tu i ta de me di -
ca men tos para as pes so as por ta do ras de Aids.

No en tan to, é pre ci so le var em con ta uma ma té -
ria pu bli ca da na Re vis ta Veja des ta se ma na, in ti tu la -
da Uma Con quis ta Ame a ça da. A ma té ria afir ma que 
al guns kits uti li za dos no di ag nós ti co da Aids não es -
tão re ce ben do a fis ca li za ção ide al, o con tro le ne ces -
sá rio quan to a sua ex po si ção e co mer ci a li za ção. Um
qua dro da ma té ria, na Veja, de mons tra que exis te um
con vê nio, um con tra to en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e o 
Insti tu to Na ci o nal de Con tro le de Qu a li da de em Sa ú -
de, INCQS, que é li ga do à Fun da ção Oswal do Cruz, a 
Fi o cruz, para re a li zar esse con tro le dos me di ca men -
tos e pro du tos uti li za dos no di ag nós ti co da do en ça.
Para se ter uma idéia, o qua dro es ta be le ce: pro du tos
re gis tra dos e os pro du tos re gis tra dos sem pas sar
pelo INCQS (Insti tu to Na ci o nal de Con tro le da Qu a li -
da de em Sa ú de). Em 1999, oi ten ta e dois por cen to
dos kits não fo ram ana li sa dos pelo INCQS. Em 2000,
esse nú me ro re du ziu; ape nas 43%. Em 2001, ape nas
23%. Qual a im pli ca ção dis so? Se o kit não for de boa
qua li da de, ele pode pro vo car gra ves da nos psi co ló gi -
cos à po pu la ção. Uma pes soa vai ao la bo ra tó rio com
um kit que não es te ja per fe i ta men te ade qua do ao exa -
me. O re sul ta do pode dar po si ti vo, pro vo can do gran de
trans tor no para a pes soa e a fa mí lia. Por ou tro lado,
tam bém pode ser que a pes soa seja por ta do ra do ví -
rus da Aids, e o re sul ta do do exa me seja ne ga ti vo.

Por isso é ne ces sá rio que o Go ver no bra si le i ro e 
o Mi nis té rio da Sa ú de cor ri jam essa fa lha para, de
uma vez por to das, o Bra sil con so li dar-se como um
país que está na van guar da do com ba te à Aids e da
de fe sa dos di re i tos hu ma nos, como mu i to bem tem
de fen di do o Mi nis tro José Ser ra, quan do tra va lu tas
em âm bi to mun di al, e que, ago ra, con quis tou essa
gran de vi tó ria para o nos so País.

Sr. Pre si den te, re fi ro-me ain da aos con cur sos
para as uni ver si da des. Até que en fim o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de ci diu abrir
2 mil va gas para as uni ver si da des bra si le i ras! A me di -
da vem com atra so e não é su fi ci en te. Se ri am ne ces -
sá ri as, no mí ni mo, seis mil va gas, para se rem pre en -
chi das, a fim de que hou ves se um equi lí brio en tre a
de man da e a re a li da de exis ten te nas nos sas Uni ver -
si da des.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 23 10131



Ve nho aqui ple i te ar que a nos sa Uni ver si da de
Fe de ral do Ama pá (Uni fap) seja aqui nho a da com esta 
me di da. Esti ve na se ma na pas sa da com o Re i tor Pa u -
lo Gu er ra, que foi nos so Co le ga nes ta Casa, na le gis -
la tu ra pas sa da, como Su plen te do Se na dor José Sar -
ney, que as su miu o car go por qua tro me ses, e ele me
dis se que a ne ces si da de da Uni ver si da de Fe de ral do
Ama pá era em tor no de 60 va gas. 

Tam bém es tou aqui para ple i te ar do Mi nis tro Pa -
u lo Re na to que aten da às ne ces si da des do Esta do do 
Ama pá, uma Uni ver si da de jo vem, que pre ci sa am pli -
ar o seu nú me ro de cur sos, para que a nos sa ju ven tu -
de te nha mais opor tu ni da de de cur sar uma Uni ver si -
da de e, as sim, con tri bu ir para o nos so de sen vol vi -
men to. No en tan to, te nho de re co nhe cer que já é al gu -
ma co i sa, mas é pre ci so que o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, an tes do fi nal do seu man da to,
per mi ta no vos con cur sos e a am pli a ção do nú me ro de 
va gas para as nos sas Uni ver si da des.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pois não, Se na dor Car los Be zer ra. Ouço V. Exª com
pra zer.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – No bre Se -
na dor Se bas tião Ro cha, acre di to que V. Exª de fen de
uma ban de i ra im por tan tís si ma, que é a ques tão da
edu ca ção. V. Exª é da re gião ama zô ni ca; mais da me -
ta de do meu Esta do é ama zô ni co.

Este Go ver no e os ou tros de vem mu i to à nos sa
re gião, no que diz res pe i to à ques tão da edu ca ção.
De ve ría mos ter uma uni ver si da de vo ca ci o na da es pe -
ci fi ca men te para a Ama zô nia. No meu Esta do, há uns
vin te anos, co me çou-se um pro je to com a nos sa uni -
ver si da de. Cri ou-se no Mu ni cí pio de Ari pu a nã o Pro -
je to Hum boldt, que, logo após seu pri me i ro ano de
fun ci o na men to, foi ob je to de um es cân da lo de des vio
de ver bas em que o di re tor do pro je to es ta va en vol vi -
do. O pro je to aca bou, mas foi o úni co es for ço efe ti vo
do Go ver no Fe de ral no sen ti do de ter algo vol ta do
para a Ama zô nia. Fala-se mu i to da Ama zô nia, que é o 
”pul mão do mun do“, mas o Bra sil tem me nos co nhe ci -
men to e me nos tec no lo gia so bre as flo res tas tro pi ca is 
que pe que nos pa í ses da Eu ro pa, que a Hun gria, que
a Ale ma nha ou que a Ingla ter ra, por exem plo. Eles
têm mais co nhe ci men to so bre a nos sa ri que za na tu -
ral, so bre nos sas flo res tas do que nós mes mos. A V.
Exª, que é um Se na dor ama zô ni co de di ca do, que ro
lem brar que, além des sa ques tão que V. Exª está le -
van tan do, nós, da Ama zô nia te mos que co brar do Go -
ver no Fe de ral. Não im por ta, te mos que co me çar isso,

es ta mos com um atra so in co men su rá vel na ques tão
do es tu do da Ama zô nia, das suas ri que zas, como es -
ta mos atra sa dos em to das as pes qui sas nes te País.
Esta mos atra sa dos na ques tão da pes qui sa agro pe -
cuá ria e da bi o tec no lo gia. Esta mos atrás da Argen ti -
na e do Chi le. O mes mo ocor re com re la ção à ques -
tão dos trans gê ni cos. Vai ser lan ça do o trans gê ni co
para a soja, onde não será uti li za do in se ti ci da al gum.
Ora, V. Exª sabe quan to se gas ta de in se ti ci da numa
cul tu ra des se tipo. O cus to é ele va dís si mo. Como va -
mos con cor rer com um País que está pro du zin do sem 
apli car ne nhu ma gota de in se ti ci da na sua la vou ra?

Esta mos atra sa dos na bi o tec no lo gia, na in for -
má ti ca, e, até, na pe cuá ria. Aqui, se tece loas à pe -
cuá ria, que é o ter ce i ro re ba nho do mun do, mas, tec -
no lo gi ca men te, es ta mos atra sa dís si mos. E, em ma té -
ria da Ama zô nia, que é um pa tri mô nio enor me, in co -
men su rá vel, es ta mos na es ta ca zero. Gos ta ria ape -
nas de usar o dis cur so de V. Exª, para re al çar esta
ques tão, que é de fun da men tal im por tân cia para o
seu Esta do, para o meu Esta do, para a Ama zô nia,
para o Bra sil todo e para o mun do. Era ape nas essa
con si de ra ção que gos ta ria de fa zer ao apar te de V.
Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Car los Be zer -
ra, e apro ve i to para, mais uma vez, des ta car o quan to
é im por tan te o que V. Exª en fa ti zou: é pre ci so co nhe -
cer a Ama zô nia. A Ama zô nia é in ter na ci o nal men te
co bi ça da. Estão de ”olho gor do“ na Ama zô nia. Se o
Bra sil não co nhe cer de vi da men te a Ama zô nia, não
terá me i os de pro te gê-la ade qua da men te. Só se pro -
te ge aqui lo que se co nhe ce. Então, faz sen ti do a ob -
ser va ção de V. Exª, e eu a in cor po ro, agra de ci do, ao
meu pro nun ci a men to. 

Qu an to ao con cur so para as uni ver si da des,
como tudo in di ca que será edi ta da uma me di da pro vi -
só ria, gos ta ria de fa zer um ape lo ao Mi nis tro da Edu -
ca ção, Pa u lo Re na to Sou za, com quem es ti ve há cer -
ca de dez dias, ex ten si vo ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e tam bém ao Mi nis tro do Pla ne ja -
men to e Orça men to. Que se apro ve i te, se for pos sí -
vel, o con tex to des sa MP, para es ta be le cer, de uma
vez por to das, o pro gra ma de as sis tên cia mé di ca e
odon to ló gi ca aos ser vi do res das uni ver si da des, os
qua is, in jus ta men te, es tão ex clu í dos des se pro gra ma. 
To dos os ser vi do res fe de ra is têm di re i to a um pla no
de sa ú de. Nós o con quis ta mos re cen te men te para os
ex-ter ri tó ri os do Ama pá, Acre, Ron dô nia e Ro ra i ma.
Ago ra só fal ta con tem plar as uni ver si da des. Nes se
con tex to, é pos sí vel que a me di da pro vi só ria de ter mi -
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ne que o Orça men to da União, pelo me nos para o
pró xi mo ano, ga ran ta os re cur sos para o Pla no de Sa -
ú de dos pro fes so res uni ver si tá ri os.

Antes de con clu ir meu pro nun ci a men to, gos ta -
ria de te cer dois co men tá ri os. Há pou co, fa lou-se aqui
mu i to em CPI e em ”apa gão“. Con for me o ar gu men to
go ver nis ta, se hou ves se CPI, a in fla ção e o dó lar au -
men ta ri am, o real so fre ria da nos e a es ta bi li da de da
eco no mia se ria afe ta da. Não hou ve CPI, e o dó lar
está su bin do a cada dia que pas sa, em vir tu de da cri -
se do ”apa gão“ e do re tor no do caso Mar ka/Fon te Cin -
dam. Tra ta-se de uma de mons tra ção ine quí vo ca de
que o que traz pre ju í zos para a eco no mia do Bra sil é
exa ta men te a cor rup ção, a inép cia e a in com pe tên cia
do Go ver no, a in com pe tên cia do Go ver no. O “apa gão” 
re sul ta da in com pe tên cia, de erro es tra té gi co na hora
de to mar de ci sões im por tan tes. O Bra sil se ajo e lhou
para o FMI e não fez os in ves ti men tos que de ve ria ter
fe i to no se tor ener gé ti co. Em vez de pri va ti zar, de ve ria 
ter con ce di do in cen ti vos para a im plan ta ção de no vos
equi pa men tos de ge ra ção de ener gia. Os re cur sos
que fo ram con su mi dos na pri va ti za ção de ve ri am ter
sido uti li za dos para a ex pan são. É o que o Go ver no
tem que fa zer ime di a ta men te, e sei que vai fa zer.

Hoje pela ma nhã, eu di zia, em uma au diên cia
pú bli ca da Co mis são de Infra-Estru tu ra, que sei que o 
Go ver no vai fa zer in ves ti men tos este ano. O Go ver no
não é ma lu co de en ca rar uma ele i ção no pró xi mo ano
com “apa gão”, com ame a ça de cor te nas re si dên ci as, 
nos la res. O Go ver no não é lou co de en trar no ano de
2002 com ame a ça de cri se ener gé ti ca. Vai re sol ver
este ano, sim, mas já de ve ria ter re sol vi do. Não re sol -
veu por equí vo cos na po lí ti ca eco nô mi ca.

Qu an to ao úl ti mo as sun to a tra ta, peço que me
per doe-me, Sr. Pre si den te Anto nio Car los Va la da res,
por quem te nho gran de es ti ma. Sei que não devo me
imis cu ir em as sun tos de in te res se par ti dá rio, e este
as sun to afe ta o par ti do de V. Exª.

Mas, cre io que o Go ver na dor de Ala go as, Ro -
nal do Les sa, de ve ria ser mais res pon sá vel nas suas
pro pos tas. Lan çar o nome do Go ver na dor Alber to Ca -
pi be ri be, do Ama pá, para Pre si den te da Re pú bli ca é,
de fato, uma ane do ta. E nós não po de mos per der
tem po com ane do tá ri os, com ane do tas como esta.

O Go ver na dor Ro nal do Les sa co nhe ceu mu i to
bem a tra je tó ria de Col lor de Mel lo, que saiu lá de Ala -
go as com o dis cur so de que com ba te ria os ma ra jás. E 
deu no que deu: foi o ma i or ali a do dos ma ra jás e aca -
bou sen do ex pul so do Pa lá cio do Pla nal to pela for ça

da ju ven tu de bra si le i ra e pelo voto dos Par la men ta -
res.

A his tó ria de Ca pi be ri be é si mi lar, é uma far sa, e 
o Bra sil pre ci sa es tar con ven ci do dis so. Não há de -
sen vol vi men to eco nô mi co no Esta do do Ama pá. O
PDSA é uma fa lá cia, não re sis te à me nor aná li se eco -
nô mi ca. Até hoje, 75% do PIB do Ama pá é de ser vi -
ços, ou seja, co mér cio, tu ris mo, sa ú de, edu ca ção.
Não há in ves ti men to em agri cul tu ra. O nos so povo da
zona ru ral está aban do na do.

O Go ver na dor Ca pi be ri be, no va men te, está nos
bra ços do Fran Jú ni or. Será que o Bra sil já se es que -
ceu do Fran Jú ni or, o Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va, con tra quem o Go ver na dor Ca pi be ri be, uti li -
zan do-se mu i to dos me i os de co mu ni ca ção, tan to lu -
tou, que ren do vê-lo fora da Assem bléia?

Mais uma ob ser va ção gra ve: hoje, 90% dos re -
cur sos de pu bli ci da de do Go ver no Ca pi be ri be es tão
sen do gas tos fora do Ama pá, pa gan do a gran de im -
pren sa na ci o nal para bus car pro je tar-se numa au da -
ci o sa ten ta ti va de can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Que Deus li vre o PT e o Lula, por que, na ver da -
de, o que Ca pi be ri be quer é se can di da tar como vice
do Lula, e não como Pre si den te. Se ria las ti má vel para 
o Lula ter um com pa nhe i ro de cha pa da qua li da de do
Go ver na dor do Ama pá, que, la men ta vel men te, não
hon ra o povo do meu Esta do, foge à ver da de, usa da
dis si mu la ção e con se gue con ven cer, por uma his tó ria 
be lís si ma que tem. De fato, te mos de re co nhe cer a
pri me i ra eta pa da vida po lí ti ca de Ca pi be ri be, como
su pos to guer ri lhe i ro e como ati vis ta con tra a di ta du ra.
Não po de mos es que cer isso. Mas, em ter mos de
ação ad mi nis tra ti va no Go ver no do Esta do Ama pá,
sua vida po lí ti ca é um caos, um fra cas so to tal.

Por úl ti mo, re cen te men te, ten tou con tra os pro -
fes so res quan do bus cou anu lar na Jus ti ça uma ação
que be ne fi cia os ser vi do res da edu ca ção em 84,32%, 
que é o Pla no Col lor. Esta mos numa luta fer re nha
para não de i xar que o Mi nis té rio do Pla ne ja men to re -
ti re isso.

Go ver na dor Ro nal do Les sa, te nha mais res pe i -
to pelo povo do Ama pá e pelo seu Par ti do! O Bra sil
não me re ce ane do tas des te tipo, como a can di da tu ra
de Ca pi be ri be à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Cla ro que
ela é pos sí vel. Tan tos ou tros fo ram can di da tos e ti ve -
ram 1%, 2%. Mas um Par ti do com o com por ta men to
que tem o PSB em todo o País, te nho cer te za, ja ma is
se ex po ria a uma si tu a ção de ri di cu la ri za ção. E se
isso vi es se a acon te cer, tan to no âm bi to da Pre si dên -
cia da Re pú bli ca quan to da Vice-Pre si dên cia, cer ta -
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men te, a im pren sa na ci o nal iria di vul gar, fa zen do com 
que o povo co nhe ces se, a ver da de so bre o Go ver na -
dor Ca pi be ri be, que dis si mu la, que fal se ia a ver da de
e que, la men ta vel men te, não dig ni fi ca o nome do
Ama pá. Por essa ra zão, ele não pode, de for ma ne -
nhu ma, ser can di da to.

O Go ver na dor Ro nal do Les sa co nhe ce mu i to
bem o Col lor de Mel lo. Não sei se o aju dou na que la
épo ca, pode ser que sim. Di zem que, re cen te men te,
até fez um acor do com ele. É pre ci so fi car mos aten tos 
a isso. O Go ver na dor Ca pi be ri be, na ver da de, tem se
uti li za do des sa ar ti ma nha, des se es tra ta ge ma de
com ba te à cor rup ção, de com ba te ao nar co trá fi co,
ape nas para ocu par es pa ço na mí dia na ci o nal.

Qu al quer um pode cons ta tar que, como eu dis -
se, o Go ver na dor Ca pi be ri be aca bou com o nar co trá -
fi co no Esta do do Ama pá. Não pre ci sou do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, da Po lí cia Fe de ral, de nin guém para
isso. Sim ples men te, jun tou-se ou tra vez ao De pu ta do
Fran Jú ni or.

Como eu dis se, o Go ver no do Ama pá e a
Assem bléia Le gis la ti va são ir mãos si a me ses. Um de -
pen de do ou tro; um só so bre vi ve se es ti ver em sim bi -
o se com o ou tro.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, não de i xe o
Par ti do de V. Exª co me ter esse gran de equí vo co po lí -
ti co. O Go ver na dor Ca pi be ri be é re fém da Assem bléia 
Le gis la ti va. Teve, no va men te, de se sub me ter ao De -
pu ta do Fran Jú ni or, atu al Pre si den te da Assem bléia
Le gis la ti va, que dá as car tas do jogo. O Go ver na dor
não teve for ça po lí ti ca.

Não se fala mais em nar co trá fi co no Esta do do
Ama pá. Aliás, pou co se fala so bre isso no Bra sil. No
Esta do do Ama pá, não foi le va da a sé rio aque la his tó -
ria da CPI do Nar co trá fi co, por que foi ma ni pu la da.
Sem pre de fen di que se apu re e que se pu nam aque -
les que usam o trá fi co de dro gas para sub ver ter a
boa-fé e a paz das pes so as no Ama pá, no Bra sil e no
mun do.

La men ta vel men te, o Go ver na dor Ca pi be ri be,
mais uma vez, jun tou-se ao De pu ta do Fran Jú ni or.
Não que o De pu ta do, no meu en ten di men to, seja nar -
co tra fi can te, mas está en vol vi do em uma his tó ria de
des vi os de re cur sos na Assem bléia Le gis la ti va que
per mi ti ria, no mí ni mo, uma pu ni ção se ve ra em re la -
ção a seu man da to. O Go ver na dor abra çou-se ao De -
pu ta do Fran Jú ni or e hoje an dam de mãos da das pelo
Ama pá. Quem sabe se o Go ver na dor Ca pi be ri be não
pla ne ja, con cor ren do a car go fe de ral, de Se na dor ou
ou tro mais ele va do, e a Vice-Go ver na do ra tam bém

com uma ou tra can di da tu ra, en tre gar o Go ver no do
Ama pá para aque le que ele tan to achin ca lhou na im -
pren sa na ci o nal, o Pre si den te da Assem bléia Le gis la -
ti va, De pu ta do Fran Jú ni or.

Essa é, de fato, uma pá de cal so bre a bi o gra fia
do Go ver na dor Ca pi be ri be, que sem pre ten ta ma ni -
fes tar-se como éti co, mo ra lis ta, com ba ten te da cor -
rup ção e do nar co trá fi co, uma gran de far sa, uma
gran de dis si mu la ção.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Se na dor Se bas tião Ro cha, o Go ver na dor de
Ala go as é um com pa nhe i ro de mu i to res pe i to. O nos -
so Par ti do é de mo crá ti co, no qual to das as ques tões
são dis cu ti das de for ma am pla e trans pa ren te. Pos so
até não con cor dar com a opi nião de um ou de ou tro
com pa nhe i ro, mas de fen de rei sem pre o di re i to de que 
eles pos sam emi tir qual quer ma ni fes ta ção con trá ria
ou fa vo rá vel a este ou àque le can di da to. Afi nal, es ta -
mos vi ven ci an do a de mo cra cia no Bra sil e o Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro deve dar o seu exem plo.

Ape sar de não con cor dar com to das as con si de -
ra ções fe i tas por V. Exª, con vi do-o para se cre ta ri ar os
nos sos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal das emen das do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 101, de 2000, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Se bas tião Ro cha.

É lido o se guin te:

PARECER Nº  408, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101,
de 2000 (nº 2.534, de 1996, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 101, de 2000 (nº 2.534, de 1996, na Casa de ori -
gem), que fa cul ta às ges tan tes o aces so a ôni bus, ci -
ne mas e ou tros lo ca is sem a uti li za ção da ca tra ca ou
ro le ta, quan do as sim o exi gir.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil -
son.
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ANEXO AO PARECER Nº 408, DE 2001

Fa cul ta às ges tan tes o aces so a ôni -
bus, ci ne mas e ou tros lo ca is sem a uti li za -
ção da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o
exi gir.

Emen da nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAS)

Dê-se à emen ta do Pro je to a se guin te re da ção:
“Alte ra a Lei nº 10.098, de 19 de de zem bro de

2000, para fa cul tar às pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia fí si ca ou com mo bi li da de re du zi da e às ges -
tan tes aces so al ter na ti vo, de sim pe di do de bar re i ras,
a qual quer edi fi ca ção ou equi pa men to pú bli co ou
des ti na do ao uso co le ti vo.”

Emen da nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CAS)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 1º O art. 11 da Lei nº 10.098, de
19 de de zem bro de 2000, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te § 2º, nu me ran do-se o 
pa rá gra fo úni co como § 1º:

“Art. 11.  ................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
§ 2º Às pes so as por ta do ras de de fi -

ciên cia fí si ca ou com mo bi li da de re du zi da e
às ges tan tes é fa cul ta do aces so al ter na ti vo,
de sim pe di do de bar re i ras a qua is quer lo ca is 
cuja en tra da seja con tro la da por meio de ca -
tra cas ou ro le tas, sem pre ju í zo do pa ga men -
to do in gres so e do cum pri men to de de ma is
exi gên ci as, quan do apli cá ve is."

Emen da nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3-CAS)

Dê-se ao art. 2º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 2º O art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 de de -

zem bro de 2000, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 16.   ...............................................
Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do às pes so -

as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca ou com
mo bi li da de re du zi da e às ges tan tes aces so
al ter na ti vo, de sim pe di do de bar re i ras, a ve í -
cu los de trans por te co le ti vo cuja en tra da
seja con tro la da por meio de ca tra cas ou ro -
le tas, sem pre ju í zo do pa ga men to da ta ri fa e 

do cum pri men to de ou tras exi gên ci as, quan -
do ca bí ve is."

Emen da nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 4-CAS)

Re nu me re-se o atu al art. 2º do Pro je to como
art. 3.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Se bas tião
Ro cha.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 261, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal das
Emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de
2000 (nº 2.534/96, na Casa de ori gem), que fa cul ta às
ges tan tes o aces so a ôni bus, ci ne mas e ou tros lo ca is
sem a uti li za ção da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o
exi gir.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2001.  – Car -
los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo n.º 129, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Se bas tião Ro cha.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 409, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 129, de 2000 (nº 243, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de 2000 (nº
243, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
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va o tex to da Emen da, por Tro ca de No tas, ao Acor do
so bre Trans por tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce -
le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a
Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro
de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Mo za ril -
do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 409, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu                , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o tex to da Emen da, por Tro -
ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por -
tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le -
bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí -
lia, em 3 de de zem bro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to da Emen da, por Tro ca

de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os, de 4
de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia,
em 3 de de zem bro de 1998.

Pa rá gra fo úni co. São Su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Se bas tião
Ro cha.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 262, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de 2000 (nº 243/99, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da
Emen da, por Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans -

por tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do
Chi le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa apro vou os Re que ri men tos nºs 87 e 149, de
2001, de au to ria dos Se na do res Wal deck Orné las e
Edu ar do Su plicy, so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros
de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que a Hora
do Expe di en te da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã será des ti na da à co me mo ra ção do bi cen te -
ná rio de nas ci men to do Sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro 
Leão, Mar quês do Pa ra ná, de acor do com re que ri -
men to de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

A Mesa es cla re ce, ain da, que con ti nu am aber -
tas as ins cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Não há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Lú cio Alcân ta ra en vi ou à Mesa
pro po si ção que, em face do dis pos to no art. 235, in ci -
so III, ”a“, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma
ses são.

Os Srs. Se na do res Edi son Lo bão, Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Luiz Otá vio, Álva ro Dias e Ma ria do
Car mo Alves en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is da do en ça ‘va ca
lou ca’ – que ge rou a cri se sa ni tá ria mais dra má ti ca do
mun do con tem po râ neo –, sur giu no gado bo vi no e es -
pa lhou-se como pól vo ra, em pro por ções igual men te
in ter na ci o na is, a fe bre af to sa. Os pre ju í zos pro vo ca -
dos por tais in ci dên ci as, como sa be mos, al can ça ram
va lo res es tra tos fé ri cos. Em al guns pa í ses, o dra ma
tem sido de tal mon ta que, a ri gor, irá obri gá-los a re i -
ni ci ar, ab ovo, cri a ções bo vi nas que se no ta bi li za vam
até en tão pela tra di ção do qua li fi ca do apri mo ra men to
e da pu re za ge né ti ca.

Nós mes mos, no Bra sil, tes te mu nha mos o in ci -
den te la men tá vel em que o Go ver no ca na den se, pro -
va vel men te in flu en ci a do por in te res sa dos de má-fé,
con si de rou ofi ci al men te o re ba nho bo vi no bra si le i ro
sus pe i to da con ta mi na ção da ‘va ca lou ca’. O equí vo -
co fe liz men te foi des fe i to, mas não a tem po de im pe dir 
o pre ju í zo de mi lhões de dó la res aos pro du to res bra -
si le i ros atin gi dos pela pro i bi ção de ex por ta rem car ne
já con tra ta da com im por ta do res da que le país.

Como lem brou o Se na dor Osmar Dias em dis -
cur so, so men te o Re i no Uni do gas tou 18 bi lhões de
re a is para in de ni zar pro du to res que ti ve ram ani ma is
aba ti dos em fun ção do mal da ‘va ca lou ca’ – e vai gas -
tar mais 12 bi lhões, to ta li zan do 30 bi lhões de re a is.

A de fla gra ção da fe bre af to sa des per tou em
todo o mun do a mais in ten sa pre o cu pa ção, tan to pelo
as pec to sa ni tá rio como pe las re per cus sões so -
cio-eco nô mi cas. Além dos vul to sos pre ju í zos in fli gi -
dos aos pro du to res e ao Erá rio, a ame a ça epi dê mi ca
obri gou mi lhões de pes so as a al te ra rem suas di e tas
ali men ta res, an gus ti an do-as pelo ris co de já es ta rem
con ta mi na das pelo con su mo im pró prio. 

No Bra sil, pro vi dên ci as de guer ra fo ram aci o na -
das para im pe dir a pro pa ga ção da af to sa, que ame a -
ça va se in tro du zir no re ba nho bo vi no bra si le i ro por
meio dos 300 fo cos de tec ta dos na Argen ti na, e mais
de 90 no Uru guai. A im pren sa tem no ti ci a do que se
pro gra ma a va ci na ção de cin co mi lhões de bo vi nos. O 
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Esta dos do Sul cri a ram
cor dão sa ni tá rio de 1.374 km para de ter o avan ço da
af to sa. Um to tal de 94 Mu ni cí pi os ga ú chos for mam o
cor dão sa ni tá rio, onde 4.952 mi lhões ca be ças de re -
ba nhos bo vi no e bu ba li no se rão va ci na das con tra a
af to sa, ao lon go dos 650 km de fron te i ra do R.G. do
Sul com o Uru guai e ou tros 724 km com a Argen ti na.
Ain da se gun do o no ti ciá rio, as pri me i ras cin co mi -
lhões de do ses de va ci na pro va vel men te te rão de ser
com pra das pe los pro du to res, mas se exa mi na a pos -
si bi li da de de gra tu i da de na apli ca ção da se gun da

dose. Entre as pro vi dên ci as anun ci a das, está a de
que o Bra sil de ve rá doar cer ca de um mi lhão de va ci -
nas ao Uru guai, aju dan do o país vi zi nho a fa zer fren te 
ao sur to epi dê mi co. Fo ram mo bi li za dos o Exér ci to, as
Po lí ci as Fe de ral, Ro do viá ria Fe de ral, Mi li tar, Ambi en -
tal e Ci vil, téc ni cos e fis ca is sa ni tá ri os, para bar re i ras
fi xas e mó ve is que im pe çam a en tra da de gado com
af to sa em ter ri tó rio bra si le i ro.

Ain da no Sul, aci o nou-se uma ação con jun ta
dos pa í ses que com põem o Mer co sul, mais Bo lí via e
Chi le, para com ba ter a fe bre af to sa e er ra di car de vez
o pro ble ma em todo o con ti nen te.

Está ma ni fes ta, por tan to, a me ri tó ria de ci são do
Go ver no Fe de ral de, en fim, er ra di car a fe bre af to sa
em todo o País até 2005, pra zo que o Pre si den te da
Re pú bli ca de cla rou re cen te men te de se jar re du zir
para 2002.

Sr. Pre si den te, em face dos la men tá ve is acon te -
ci men tos que atin gi ram du ra men te os re ba nhos bo vi -
nos dos ma i o res cri a tó ri os do mun do, não pude de i -
xar de re cor dar dis cur sos por mim pro fe ri dos des ta
tri bu na em épo cas pas sa das, quan do ain da se quer
se pen sa va na pos si bi li da de de tais ocor rên ci as.

Ape los e pon de ra ções que fiz, Sr. Pre si den te,
para ou vi dos mou cos, com o pres ti gi o so apo io dos
apar tes de Co le gas da ma i or qua li fi ca ção e re pre sen -
ta ti vi da de, como os dos Se na do res Ra mez Te bet, Si -
que i ra Cam pos e Amir Lan do, re gis tra dos no meu dis -
cur so de 24 de ja ne i ro de 2000.

Nes sa data, eu re no vei pro nun ci a men to que já
fi ze ra em 12 de abril de 1999, cla man do a aten ção
das au to ri da des sa ni tá ri as fe de ra is para o pro ble ma
da fe bre af to sa no meu Esta do do Ma ra nhão. 

A pe cuá ria do Ma ra nhão é a se gun da ma i or ex -
por ta do ra de car ne bo vi na do Nor te e do Nor des te.
Pa re ceu-me tão gra ve a si tu a ção que ali gras sa va da
fe bre af to sa, que a de fi ni como caso de ca la mi da de a
sen si bi li zar não so men te o Go ver no, mas toda a Na -
ção.

O Ma ra nhão como que es ta va iso la do pela in -
ci dên cia da fe bre af to sa em seus re ba nhos, sem
que nas ces se nas au to ri da des fe de ra is o im pul so
para im pe dir sua pro pa ga ção. Dis se na oca sião que 
ca bia às au to ri da des, com a subs tan ci al aju da do
Go ver no Fe de ral, pro mo ver a va ci na ção do re ba -
nho ma ra nhen se.

Nes se meu se gun do dis cur so, eu dis se: 
Epi só dio des se vul to, ame a çan do de na u frá gio

o imen so es for ço de cri a do res, que con quis ta ram
para o Ma ra nhão a po si ção de se gun do mais im por -
tan te pro du tor de gado de cor te do Nor des te, se ria o
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caso de ca la mi da de em pa í ses res pon sá ve is! Uma
ati vi da de em de ses pe ro, que gera 32.000 em pre gos
di re tos e 64.000 em pre gos in di re tos, to can do 4 mi -
lhões e 200 mil ca be ças de gado va cum, te ria sen si bi -
li za do não só o Go ver no, mas toda a Na ção! Insur gin -
do-me con tra tal pro ble ma, en vi ei ape los ao Mi nis tro
da Agri cul tu ra e ao Mi nis tro dos Trans por tes (afe to a
este o pro ble ma das ro do vi as in tran si tá ve is), na es -
pe ran ça de que ver da de i ras bri ga das de sal va men to
e de re cu pe ra ção se jam ime di a ta men te des lo ca das
para o meu Esta do, a fim de ori en ta rem os pro ce di -
men tos a to mar e a ven ce rem os sur tos de af to sa já
sob con tro le até mes mo nos ter ri tó ri os li mí tro fes do
Ma ra nhão. 

Trans cre vi no meu dis cur so de en tão car ta re ce -
bi da da Asso ci a ção dos Cri a do res do Ma ra nhão, da -
ta da de 10 de mar ço de 1999, que re gis tra va num tre -
cho:

A pe cuá ria ma ra nhen se tem al can ça do po si ção
de re le vo no ran king na ci o nal dos ma i o res pro du to res
do se tor.

O me lho ra men to ge né ti co dos plan te is, a in se -
mi na ção ar ti fi ci al, a trans fe rên cia de em briões, a mi -
ne ra li za ção do re ba nho, o con fi na men to de lo tes na
fase fi nal, en tre ou tras prá ti cas mo der nas ado ta das e
em pro ces so de ado ção, tem sido res pon sá ve is por
con fe rir ao Esta do do Ma ra nhão a po si ção de se gun -
do mais im por tan te pro du tor de gado de cor te do Nor -
des te, su pe ra do ape nas pelo Esta do da Ba hia.

A par ti ci pa ção da pe cuá ria na ren da es ta du al é
re pre sen ta da por um efe ti vo de 4,2 mi lhões de ca be -
ças, com ven das anu a is de 588.000 ani ma is de aba te
no va lor es ti ma do de R$ 205,8 mi lhões, o que re pre -
sen ta ria mais de 20% do PIB ofi ci al, não es ti ves sem
os nú me ros ofi ci a is mas ca ra dos pe los aba tes clan -
des ti nos.

A ati vi da de gera 32.000 em pre gos di re tos e
64.000 em pre gos in di re tos.

Em que pese o de sen vol vi men to tec no ló gi co em 
que se en con tra, o se tor tem sido obri ga do a con vi ver
com as pec tos de uma des con for tá vel re a li da de, com -
pa tí vel ape nas com as mais atra sa das re giões do
mun do: o fan tas ma da fe bre af to sa, o rou bo de gado
nas re giões da Ba i xa da e Pin da ré, os aba tes clan des -
ti nos, as que i ma das cri mi no sas e vias de aces so em
con di ções de plo rá ve is de con ser va ção, en tre ou tros.

Ago ra, quan do nos sas au to ri da des, que não ou -
vi ram nos sos ape los, fo ram des per ta das para os tão
gra ves pro ble mas que en vol vem os re ba nhos bo vi -
nos, é com sa tis fa ção que acom pa nho a im plan ta ção, 
no Ma ra nhão, da Cam pa nha de Com ba te à Fe bre

Afto sa, que se pro põe a er ra di car a do en ça no Esta do 
até o ano de 2003. O Go ver no Ro se a na Sar ney está
co lo can do à dis po si ção dos seus téc ni cos todo o ins -
tru men tal ne ces sá rio para a va ci na ção, na pri me i ra
eta pa de 15 des te mês a 15 de ju nho, de de ze nas de
mi lha res do plan tel bo vi no ma ra nhen se. Ao fim des sa
cam pa nha, será so li ci ta da uma au di to ria do Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra com o ob je ti vo de fa zer o Esta do sair
da si tu a ção de zona des co nhe ci da da fe bre af to sa
para zona de alto ris co e, pro gres si va men te, che gar à 
zona li vre da do en ça, o que deve acon te cer até 2003.

O re ba nho bo vi no do Ma ra nhão, Sr. Pre si den te,
me re ce do Go ver no Fe de ral o mes mo apo io que pre -
sen te men te está sen do ofe re ci do aos re ba nhos dos
Esta dos su lis tas. É o de ver que à União cabe efe ti var,
am pa ran do as Uni da des da Fe de ra ção es pe ci al men -
te na so lu ção dos pro ble mas que, não so lu ci o na dos,
atin gi ri am a Na ção como um todo.

No úl ti mo dia 8, de sen vol veu-se nes te ple ná rio
um es cla re ce dor de ba te so bre o pro ble ma da fe bre
af to sa, va lo ri za do pela par ti ci pa ção dos Se na do res
Emi lia Fer nan des, Osmar Dias, Ca sil do Mal da ner, Jo -
nas Pi nhe i ro, José Fo ga ça e Arlin do Por to. E eu la -
men to não ter es ta do pre sen te para dele par ti ci par. A
Se na do ra Emi lia Fer nan des la men tou a au sên cia de
um se gu ro agro pe cuá rio que am pa ras se os nos sos
pro du to res, e é opor tu no re gis trar que tra mi ta nes ta
Casa, em bo ra mu i to len ta men te, o pro je to de mi nha
au to ria que cria o se gu ro ru ral, aber to às emen das
que aten des sem às cir cuns tân ci as ines pe ra das como 
as de ago ra. 

Hou ve acu sa ções de omis são do Mi nis tro Pra ti -
ni de Mo ra es em re la ção à dis se mi na ção da fe bre af -
to sa em ter ras ga ú chas, e opor tu no foi o es cla re ci -
men to do Se na dor Osmar Dias da jus ti ça de se re co -
nhe cer o enor me es for ço do atu al Go ver no Fe de ral no 
com ba te à af to sa, dan do cor re ta se qüên cia ao con -
tro le de do en ças que vem sen do re a li za do no País há
mu i tos anos. 

O Se na dor Osmar Dias, aliás, se tem no ta bi li za -
do nes ta Casa pelo gran de co nhe ci men to dos as sun -
tos vin cu la dos ao cam po, sem pre nos ofe re cen do os
ca mi nhos cor re tos a se rem tri lha dos pela po lí ti ca
agro pe cuá ria. Re cor dou Sua Exce lên cia que o Bra sil
é pos su i dor de 16% dos bo vi nos do mun do, pro du zin -
do uma car ne de al tís si ma qua li da de pe las ca rac te -
rís ti cas de ali men tar os ani ma is pra ti ca men te a pas to.
Daí a fun da men tal im por tân cia de res guar dar mos
essa pre ci o si da de eco nô mi ca do nos so País.

A pre ven ção será sem pre a po lí ti ca pri o ri tá ria a
ser se gui da pe las au to ri da des.
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Ora, no Nor te-Nor des te tam bém exis te o pro ble -
ma da af to sa, ur gin do se jam aci o na das as ações que
aju dem os Go ver nos Esta du a is a com ba ter, e por fim
er ra di car, a in ci dên cia de tal do en ça que ame a ça a
eco no mia na ci o nal. No ta da men te em re la ção ao Ma -
ra nhão, não se pode con ti nu ar su bes ti man do o se -
gun do ma i or re ba nho do Nor des te abri ga do em seus
vas tos cam pos. 

Esta a mi nha es pe ran ça.
Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os te les -
pec ta do res mais aten tos te rão ob ser va do em al guns
pro gra mas em rede na ci o nal a in ser ção de pe ças pu -
bli ci tá ri as as si na das pelo Go ver no do Esta do do To -
can tins, re fe ren tes ao sig ni fi ca do e a im por tân cia na -
ci o nal de al guns pro gra mas que se re a li zam na que le
Esta do, es pe ci al men te re fe ren tes à Fer ro via Nor -
te-Sul e a Hi dro via Ara gua ia To can tins.

Te nho por di ver sas ve zes afir ma do des ta Tri bu -
na que pro gra mas de sen vol vi dos no meu Esta do, fre -
qüen te men te to mam a di men são de in te res se es tra -
té gi co para o País, ul tra pas san do, por tan to, sua ca -
rac te rís ti ca de pro gra mas ou pro je tos lo ca is ou re gi o -
na is para se trans for ma rem em pro je tos ver da de i ra -
men te na ci o na is.

Aliás, tal ca rac te rís ti ca não se res trin gem, es pe -
ci fi ca men te ao meu Esta do. 

Vá ri os au to res tem afir ma do, e eu já o afir mei
por di ver sas ve zes nes ta Tri bu na, que a Ama zô nia
mais que uma ques tão re gi o nal tem que ser vis ta
como uma ques tão na ci o nal, por que, no que se re fe re 
ao Bra sil, só a Ama zô nia em fun ção da di men são de
seus re cur sos na tu ra is, tem sig ni fi ca do efe ti va men te
pla ne tá rio, glo bal.

A im por tân cia de uma ade qua da po lí ti ca de ocu -
pa ção e de uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is da
Ama zô nia, nos en se ja ria e nos pre pa ra ria para um fu -
tu ro de de man das cada vez mais in ten sas de ma té ri -
as pri mas so fis ti ca das e de exi gên ci as de pre ser va -
ção am bi en tal, fa to res, as ma té ri as pri mas da Ama zô -
nia e o meio-am bi en te, de in te res se e di men são pla -
ne tá ria.

Com mu i to me nos, – o pe tró leo – os ára bes im -
pu se ram re gras no mun do.

O Bra sil, po rém, não tem tido esta vi são es sen -
ci al e es tra té gi ca da Ama zô nia para seu pró prio de -
sen vol vi men to e para seu in gres so adul to e so be ra no
no cir cu i to da glo ba li za ção, pre fe rin do nele in gres sar

com sua par te mais fra ca – a eco no mia, a mo e da, o
câm bio, per den do a cada dia atra vés des sa es tra té -
gia, um pou co de sua so be ra nia e mu i to de sua ca pa -
ci da de de de ci são so bre si mes ma.

O es for ço pu bli ci tá rio do Esta do do To can tins,
Sr. Pre si den te, mais do que o mar ke ting de um Esta -
do, e mu i to mais do que o mar ke ting de um Go ver no,
visa des per tar a cons ciên cia na ci o nal para o sig ni fi -
ca do da Ama zô nia e de al guns pro je tos já em an da -
men to, para o de sen vol vi men to do Bra sil.

Para que a Ama zô nia, Sr. Pre si den te, não seja
en tre gue à co bi ça e aos in te res ses es tran ge i ros, tem
que ser in te gra da ao Bra sil.

Nes ta in te gra ção da Ama zô nia ao Bra sil em si
mes mo, o To can tins ocu pa uma po si ção ab so lu ta -
men te es tra té gi ca.

Com ra zão, cha ma do de Esta do da in te gra ção
na ci o nal, li mi tan do-se com a Ama zô nia, o Nor des te, o 
Cen tro-Oes te e o Su des te, o To can tins ocu pa por um
im pe ra ti vo ge o grá fi co, um lu gar es tra té gi co no pro -
ces so de in te gra ção na ci o nal, para que se ja mos, efe -
ti va men te, um País de 8,5 mi lhões de Km² e não uma
fa i xa li to râ nea li mi ta da pelo Tra ta do de Tor de si lhas.

Os pro je tos da Fer ro via Nor te-Sul e da Hi dro via
Ara gua ia To can tins, cons ti tu em dois pro je tos es sen ci -
a is nes ta es tra té gia de in te gra ção na ci o nal. Eles não
são ape nas pro je tos lo ca is e re gi o na is e isto ex pli ca e
jus ti fi ca o es for ço do Go ver no do To can tins para que o 
Bra sil os co nhe ça.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res,
não se tra ta de dis cu tir se a Ama zô nia deve ser ocu -
pa da ou não – que esta é uma pos tu ra de quem nada
co nhe ce da Ama zô nia, ou que es con de in te res ses in -
con fes sá ve is so bre a Ama zô nia.

Tra ta-se, em pri me i ro lu gar, de co nhe cer a Ama -
zô nia, na imen sa va ri e da de de seus ecos sis te mas e
de seus re cur sos na tu ra is. De de sen vol ver in ten sa -
men te a pes qui sa para o co nhe ci men to de suas ri -
que zas, de suas ca rac te rís ti cas, e das for mas, ou das
tec no lo gi as ade qua das para seu uso.

Enfim, de ocu par a Ama zô nia de for ma sus ten -
tá vel, am bi en tal men te sus ten tá vel, eco no mi ca men te
sus ten tá vel.

Aliás, que ro re gis trar que o meu Esta do do To -
can tins tem esta cons ciên cia da ne ces sá ria sus ten ta -
bi li da de da Re gião. Inse ri do, como afir mei, na Zona
de tran si ção dos gran des ecos sis te mas bra si le i ros,
ele de tém ca rac te rís ti cas de cada um des ses sis te -
mas – da mata ama zô ni ca, do semi-ári do nor des ti no,
do cer ra do cen tral, e de re giões pan ta ne i ras e tem se
pre o cu pa do com a pre ser va ção des sas ri que zas.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 23 10139



Devo di zer que há mais de 5 anos os ór gãos de
pre ser va ção am bi en tal e os ór gãos de pla ne ja men to
go ver na men tal no meu Esta do cons ti tu em em úni co
sis te ma, ar ti cu la do pela Se cre ta ria de Pla ne ja men to
e meio am bi en te. Des ta for ma, em toda ação de pla -
ne ja men to o fa tor am bi en tal está pre sen te, des de sua 
for mu la ção, sen do con si de ra do, em con se qüên cia,
fa tor es sen ci al para a to ma da de de ci sões.

É este o sig ni fi ca do, Sr. Pre si den te, que o Esta -
do do To can tins quer le var ao Bra sil, no mo men to em
que, mais uma vez, num enor me es for ço, quer uti li zar
a mí dia para di zer ao Bra sil que a in te gra ção na ci o nal
é pos sí vel, que o Bra sil Cen tral, que o Bra sil do Nor te
e do Cen tro Oes te, des co nhe ci dos e mal ocu pa dos,
têm sua fun ção es tra té gi ca no de sen vol vi men to na ci -
o nal.

Lan çan do esta men sa gem atra vés dos pro je tos
da Fer ro via Nor te-Sul e da Hi dro via Ara gua ia To can -
tins, es pe ra des per tar o País para suas po ten ci a li da -
des, para sua gran de za, para sua vi a bi li da de, con tri -
bu in do in clu si ve e na su pe ra ção da vi são do Bra sil
como o país dos es cân da los, da imo ra li da de pú bli ca e 
da in com pe tên cia.

Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na con tra mão da
cri se de ener gia elé tri ca que vi ve mos nes te mo men to, 
hoje, ve nho a esta tri bu na para fa lar de uma ação go -
ver na men tal no cam po da ener gia elé tri ca de gran de
al can ce e efe ti vos re sul ta dos po si ti vos para o de sen -
vol vi men to da mi nha Re gião e do meu Esta do do
Pará, e por via de con se qüên cia, do nos so Pais.

Um dos pro ble mas que mais pre ju di cam o de -
sen vol vi men to do in te ri or bra si le i ro, so bre tu do do in -
te ri or ama zô ni co, é o êxo do ru ral, que, além de pro vo -
car o es va zi a men to da nos sa hin ter lân dia, leva para
as gran des ci da des uma sé rie de pro ble mas ur ba nos
e so ci a is, com o agra va men to cada vez ma i or da pro -
ble má ti ca da se gu ran ça pú bli ca. Esse des lo ca men to
do cam po para as ci da des é pro vo ca do por vá ri as for -
ças e, den tre es tas, a que mais cos tu ma-se des ta car
é a cha ma da for ça de atra ção da me tró po le. To da via,
me per mi to dis cor dar des sa afir ma ção para di zer que, 
pelo me nos na mi nha Re gião, a Ama zô nia, a for ça
que mais pro vo ca o des lo ca men to das po pu la ções do 
cam po para as ci da des é a que eu cha ma ria de for ça
de ex pul são, pro vo ca da pela es cas sez de in fra-es tru -
tu ras eco nô mi ca e so ci al, que in duz o nos so in te ri o ra -
no à bus ca de me lho res con di ções de vida para si e
para a sua fa mí lia. Com isso, que ro di zer que o nos so
ho mem do in te ri or, como qual quer hu ma no, quan do

se vê pri va do dos me i os de sub sis tên cia, da edu ca -
ção e da sa ú de – so bre tu do para os seus fi lhos – ca -
rên cia esta mu i tas ve zes con se qüen te da fal ta de
ener gia, res pon sá vel tam bém pela im pos si bi li da de
do uso de bens de uti li da de do més ti ca e de la zer,
como a ge la de i ra e a TV etc., não tem ou tra al ter na ti -
va, se não a de bus car nos gran des cen tros o em pre -
go e as me lho res con di ções de vida. O que ge ral men -
te não en con tra e pas sa a vi ver à mar gem da eco no -
mia e da so ci e da de, por fal ta das mí ni mas pre con di -
ções para con se guir um em pre go e uma ren da que
lhe per mi ta o trans por te, a ha bi ta ção e a ali men ta ção
ca pa zes de en se jar uma vida dig na para sua fa mí lia.

É o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca 
– IBGE, que mos tra em seu es tu do – Per fil de Infor -
ma ções Bá si cas Mu ni ci pa is de 1999 – a in fra-es tru -
tu ra de fi ci en te, a mão-de-obra des qua li fi ca da e ou -
tras ca rên ci as dos Mu ni cí pi os pa ra en ses, as sim
como os de ou tros Esta dos da Ama zô nia. Esse mes -
mo tra ba lho téc ni co mos tra que a fa ve li za ção das se -
des dos gran des Mu ni cí pi os se ma ni fes ta de for ma
cres cen te e que, no Esta do do Pará, já exis tem 4,8
mi lhões de pes so as mo ran do nas ci da des, con tra
ape nas 2 mi lhões no cam po.

Cons ci en te des sa pro ble má ti ca, o Go ver na dor
Almir Ga bri el pri o ri zou na sua ad mi nis tra ção, a im -
plan ta ção da in fra-es tru tu ra so ci al com a me lho ria
das con di ções de edu ca ção e da sa ú de, bem como
da in fra-es tru tu ra eco nô mi ca, com des ta que para a
cons tru ção de es tra das e im plan ta ção de usi nas de
ener gia, es tas já im plan ta das em to das as se des mu -
ni ci pa is do meu Esta do.

Con tu do, con ti nu a va fal tan do atin gir os po vo a -
dos mais dis tan tes do in te ri or pa ra en se, e eis que sur -
giu o Pro gra ma Luz no Cam po, do Mi nis té rio de Mi nas 
e Ener gia, que irá aju dar a so lu ci o nar os gran des pro -
ble mas so ci o e co nô mi cos do meio ru ral, con tan do
com o su por te téc ni co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo da
Ele tro brás, pre ten den do le var ener gia elé tri ca a 1 mi -
lhão de pro pri e da des e do mi cí li os ru ra is, em todo o
País.

O Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, vol ta do para
as ações do Go ver no Fe de ral ob je ti van do o de sen vol -
vi men to sus ten tá vel do Pais, e ten do em vis ta a re to -
ma da do cres ci men to do se tor agro pe cuá rio, cri ou o
Pro gra ma Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Ru ral – Luz no
Cam po, com o ob je ti vo de in cre men tar a ele tri fi ca ção
ru ral – um dos fa to res mais im por tan tes para a re du -
ção da mi gra ção do cam po para os cen tros ur ba nos –
e es ti mu lar a in ten si fi ca ção das ati vi da des ru ra is, in -
te gran do ações que vi sem ao de sen vol vi men to ru ral
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em suas res pec ti vas áre as de atu a ção. Com esse
Pro gra ma, mi lha res de bra si le i ros po de rão aces sar
às co i sas sim ples e tri vi a is para os mo ra do res das ci -
da des, como a luz elé tri ca, a TV e a ge la de i ra, mas
que só ago ra fa rão par te do dia a dia des sa par ce la
im por tan te da nos sa po pu la ção. Não será de ma is di -
zer que a che ga da da luz elé tri ca vai mu dar a vida no
cam po da no i te para o dia. Os cam po ne ses pa ra en -
ses, gra ças à ho nes ta, de di ca da e pro fí cua ad mi nis -
tra ção do Go ver na dor Almir Ga bri el e a co la bo ra ção
do Go ver no Fer nan do Hen ri que, por meio do Mi nis té -
rio das Mi nas e Ener gia, vão ter aces so, fi nal men te, à
ben di ta ener gia elé tri ca em 152 lo ca li da des, aten den -
do a cer ca de 47 Mu ni cí pi os até o fi nal do cor ren te
mês de maio. O Pro gra ma Luz no Cam po, no Esta do
do Pará, de ve rá in ves tir mais de 117 mi lhões de re a is
dos qua is 75%, ou seja, 88,5 mi lhões de re a is se rão
apor ta dos pela Ele tro brás. Com esse in ves ti men to, o
Pro gra ma de ve rá ele var o per cen tu al de aten di men to
de 0,75% para 18% do nú me ro de con su mi do res ru -
ra is em meu Esta do. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
apro ve i tar o en se jo des te meu pro nun ci a men to para
en vi ar, des ta tri bu na, os meus elo gi os e agra de ci men -
tos ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, Dr. Fer nan do Hen ri que Car do so, ao Exce len tís si -
mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, nos so Co le -
ga, Se na dor José Jor ge Vas con ce los Lima, bem
como aos ide a li za do res des se efi ci en te e efi caz Pro -
gra ma, cu jos re sul ta dos vão pro mo ver o de sen vol vi -
men to da nos sa hin ter lân dia e me lho rar as con di ções
de vida dos nos sos ca bo clos, que con ti nu am lu tan do,
nos mais lon gín quos rin cões da Re gião Nor te, para
man tê-la ocu pa da por ir mãos bra si le i ros.

Apro ve i to o en se jo des te meu pro nun ci a men to
para en vi ar, tam bém, uma su ges tão ao Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e 
aos Exce len tís si mos Se nho res Mi nis tros Alci des Lo -
pes Tá pi as, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or; e Mar tus Antô nio Ta va res, do 
Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
bem como à sua equi pe eco nô mi ca, no sen ti do de
que, com a ma i or ur gên cia pos sí vel, de fi nam e im ple -
men tem uma Po lí ti ca de Cres ci men to e De sen vol vi -
men to Indus tri al Na ci o nal, con si de ran do, den tre ou -
tros, in dis pen sa vel men te, os as pec tos ge o e co nô mi -
cos e, so bre tu do, as dis po ni bi li da des efe ti vas e po ten -
ci a is de in su mos, es pe ci al men te o de ener gia elé tri -
ca, de cada re gião. Se es ses as pec tos já ti ves sem
sido con si de ra dos pelo pla ne ja men to go ver na men tal, 
cer ta men te não es ta ría mos so fren do as con se qüên -

ci as da no sas da atu al cri se ener gé ti ca, por que não
te ria ocor ri do a ex tre ma con cen tra ção in dus tri al na
Re gião Su des te que, ape sar da guer ra de in cen ti vos
fis ca is de sen vol vi da pe los Go ver nos dos Esta dos das 
Re giões Nor te e Nor des te, não foi pos sí vel evi tá-la,
em vir tu de da for ça do po der eco nô mi co e po lí ti co do
cen tro di nâ mi co da nos sa eco no mia.

Como de to das cri ses de ve mos ti rar al gum en si -
na men to, de se jo que a atu al cri se ener gé ti ca nos en -
si ne a im por tân cia de pro mo ver a des con cen tra ção
in dus tri al com o ob je ti vo de evi tar o so fri men to e a
pés si ma qua li da de de vida im pos ta aos re si den tes
das re giões onde exis te essa con cen tra ção, em face
do êxo do das po pu la ções das re giões me nos fa vo re -
ci das e os con se qüen tes pro ble mas ur ba nos e so ci a -
is como vi o lên cia, trân si to, po lu i ção, fal ta de água e
de ener gia, como ago ra está ocor ren do. Ima gi nem se
não fos se a luta da Ama zô nia Oci den tal para man ter a 
Zona Fran ca de Ma na us e o seu par que in dus tri al;
cer ta men te as suas uni da des pro du to ras já es ta ri am
con cen tra das em São Pa u lo. Ima gi nem, tam bém, se a 
in dús tria de uti li za ção in ten si va de ener gia como a mi -
ne rá ria e, es pe ci al men te, a de alu mí nio lo ca li za da no
Esta do do Pará ti ves se sido con cen tra da no Su des -
te? Hoje, la men ta vel men te te ría mos a evi dên cia do
caos eco nô mi co e so ci al, sem as al ter na ti vas de so lu -
ção que ain da po de mos uti li zar na atu al cri se ener gé -
ti ca do País.

Antes de fi na li zar, so li ci to à Mesa o en vio do tex -
to des te meu pro nun ci a men to ao Exce len tís si mo Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca e aos Mi nis tros ci ta dos.

Mu i to obri ga do. 
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te das su ces -
si vas cri ses eco nô mi cas e pe río dos de es ta bi li za ção
pe los qua is pas sou o País, ao lon go dos úl ti mos 100
anos, não é pos sí vel fi car sem o de vi do des ta que, um
acon te ci men to im par na his tó ria em pre sa ri al do meu
Esta do, o Pa ra ná. Eis por que, de se jo re gis trar nos
Ana is do Se na do a pas sa gem, este ano, do cen te ná -
rio de fun da ção da Empre sa Leão Jú ni or, que se no ta -
bi li zou por pro du zir o ”Mate Leão“, cujo slo gan, ”já
vem que i ma do“, tor nou-se co nhe ci do no País in te i ro.

Ao com ple tar 100 anos de exis tên cia, a Leão Jú -
ni or é lí der no mer ca do in ter no de be ne fi ci a men to de
erva-mate. Já na quar ta ge ra ção em pre en de do ra da
fa mí lia, for ma atu al men te o ma i or com ple xo in dus tri al
de erva-mate e chás no Bra sil, de ten do 85% das ven -
das de mate e 66% do mer ca do de chás. A mar ca do
pi o ne i ris mo está pre sen te nas ati vi da des da em pre -
sa, que, co me çou a ex por tar seus pro du tos já na dé -
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ca da de 1920, quan do pou co se fa zia, no Bra sil, com
re la ção ao co mér cio in ter na ci o nal. 

O in ves ti men to em in fra-es tru tu ra, tre i na men to
de pes so as, aqui si ção de equi pa men tos e lan ça -
men to de no vos pro du tos sem pre foi pri o ri da de en -
tre as me tas tra ça das pela em pre sa. Como ma i or
com ple xo in dus tri al de erva-mate e chás do Bra sil, a 
Leão Jú ni or não pára no tem po e por isso é tida
como re fe rên cia na tra di ção da li nha seca e na ino -
va ção da li nha lí qui da. A erva-mate, ma té ria-pri ma
dos pro du tos é re ti ra da de três fa zen das de cul ti vo
ex clu si vo de erva-mate, que fi cam nas lo ca li da des
pa ra na en ses de São Ma te us do Sul, Fer nan des Pi -
nhe i ro e Angaí. Ali co me ça o con tro le da qua li da de
dos pro du tos, onde os pro ces sos de me lho ria da
pro du ti vi da de são ri go ro sos, ga ran tin do as sim ma té -
ria-pri ma de ex ce len te pa drão. 

Além das pro pri e da des ru ra is, a Leão Jú ni or
tem fá bri cas em Cu ri ti ba – onde está a sede ad mi -
nis tra ti va da em pre sa –, uma fi li al no Rio de Ja ne i ro
e ou tra em Fer nan des Pi nhe i ro (PR). Nas fá bri cas, a 
in dus tri a li za ção é fe i ta com equi pa men tos au to ma ti -
za dos de úl ti ma ge ra ção, la bo ra tó ri os para mo ni to ra -
men to cons tan te da pro du ção e nú cle os de pes qui -
sa para de sen vol vi men to de no vos pro du tos. Na li -
nha de pro du ção de mate tos ta do, por exem plo, má -
qui nas de alta tec no lo gia pro ces sam a erva-mate,
pro du zin do chá em sa qui nhos sem ne nhum con ta to
hu ma no. A uni da de fa bril de Cu ri ti ba pro duz toda a
li nha seca (chás em sa qui nhos e a gra nel) e toda a
li nha lí qui da (chás pron tos para be ber). Já na fá bri ca 
do Rio de Ja ne i ro, a pro du ção está con cen tra da na
li nha lí qui da (Mate Leão em co pi nhos).

O sen so de mo der ni da de dos seus ad mi nis tra -
do res, le vou a Leão Jú ni or a as so ci ar-se à mar ca
fran ce sa Dru cos, do Gru po Mccor nick, lí der mun di al
na área de es pe ci a ri as, com a dis tri bu i ção ex clu si va
no Bra sil de seus pro du tos. 

Para en ten der mos me lhor o es pi ri to de pi o ne i -
ris mo da em pre sa, per mi to-me um bre ve re tros pec to 
his tó ri co. A erva-mate é uma plan ta na ti va da Amé ri -
ca do Sul que os ín di os já usa vam como fon te de
sa ú de e ener gia. Qu an do os je su í tas aqui che ga ram 
apren de ram com os ín di os a usar a erva-mate como 
es ti mu lan te para en fren tar o tra ba lho ár duo e lon gas 
ca mi nha das. Com isso o con su mo da erva di fun -
diu-se ra pi da men te e logo co me çou a ser ex por ta da 
para vá ri os pa í ses.

Em 1901, Agos ti nho Erme li no de Leão Jú ni or
de ci diu en tão cons tru ir uma in dús tria para be ne fi ci ar 

a erva-mate. Logo no iní cio, a Leão Jú ni or ex por tou
mate na for ma de chi mar rão para a Argen ti na, Uru -
guai e Chi le. Por vol ta dos anos 20, o vo lu me de ex -
por ta ções che gou a mais de 5 mil to ne la das por
ano, con so li dan do a im por tân cia do mate no ce ná rio 
de ex por ta ções no Bra sil. 

Nos 30 pri me i ros anos, a em pre sa di ver si fi cou
suas ati vi da des, atu an do tam bém nos se to res de
ma de i ra, café, mo a gem de tri go, pe cuá ria, mi ne ra -
ção, na ve ga ção flu vi al e se gu ros. Foi no fi nal da dé -
ca da de 30, que a Leão Jú ni or lan çou o mate tos ta -
do no mer ca do bra si le i ro, tra zen do uma so lu ção mo -
der na e prá ti ca para os há bi tos da épo ca. Mais tar -
de, em me a dos dos anos 50, sur ge o cos tu me de
to mar o chá mate ge la do nas pra i as do Rio de Ja -
ne i ro. O slo gan ”Olha o Mat te“ foi ins pi ra do nos
ven de do res de chá mate das pra i as ca ri o cas, que
ven di am a be bi da em tam bo res de alu mí nio. No fi -
nal da dé ca da de 80 a Leão Jú ni or lan ça a li nha
de chás pron tos para be ber em gar ra fas pet e co -
pos, ga ran tin do as sim a qua li da de do pro du to para 
seus con su mi do res. 

De se jo des ta car tam bém a pre o cu pa ção am bi -
en tal que rege a ad mi nis tra ção da em pre sa pi o ne i ra
do Pa ra ná. A par tir do lema, “Res pe i tan do a na tu re -
za, tam bém es ta mos res pe i tan do nos so con su mi -
dor”, a Leão Jú ni or, en ga ja da nas ques tões am bi en -
ta is, tem di re ci o na do suas pes qui sas para o de sen -
vol vi men to de pro je tos de pre ser va ção do meio am -
bi en te. 

A em pre sa apli ca em suas fa zen das o aden sa -
men to – téc ni ca na qual as mu das são plan ta das
den tro da flo res ta, evi tan do a der ru ba da de ár vo res
na ti vas como as ara u cá ri as. A ex tra ção da
erva-mate exi ge ape nas a re ti ra da de par te das fo -
lhas da ár vo re. A mata, com isso, per ma ne ce pre -
ser va da, fi can do in clu si ve cada vez mais den sa. 

Essa pre o cu pa ção am bi en tal e o cu i da do com
a qua li da de de seus pro du tos, co me ça nos er va is
das fa zen das. Ali fo ram de sen vol vi das téc ni cas es -
pe ci a is de ex tra ção de se men tes, de sen vol vi men to
de mu das em vi ve i ros além de um pro gra ma de re -
flo res ta men to sem o uso de agro tó xi cos nem de fen -
si vos agrí co las, que pos sam com pro me ter a sa ú de
e com isso, man ten do o pa drão dos pro du tos e a in -
te gri da de do equi lí brio eco ló gi co.

O bom de sem pe nho da em pre sa no mer ca do
é com pro va do pe los nú me ros re la ci o na dos ao fa tu -
ra men to em dois anos con se cu ti vos. Em 1999, o ín -
di ce che gou a R$ 94 mi lhões, au men tan do esse va -
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lor em R$ 13 mi lhões em 2000. Para esse ano, a
pre vi são de fa tu ra men to bru to é de um in cre men to
de 8% com re la ção ao ano pas sa do, quan do a em -
pre sa al can çou R$ 107 mi lhões.

Estão pre vis tos para este ano de 2001 in ves ti -
men tos na or dem de R$ 4 mi lhões que se rão apli ca -
dos em in fra-es tru tu ra, tre i na men to de pes so al,
equi pa men tos e de sen vol vi men to de no vos pro du -
tos, além de ou tros R$ 2 mi lhões pre vis tos para a
cam pa nha de co me mo ra ção do cen te ná rio da em -
pre sa, que em pre ga 900 fun ci o ná ri os.

Essas são as ra zões, Srªs e Srs. Se na do res,
que me le vam a re que rer o re gis tro nos Ana is da
Casa da pas sa gem do cen te ná rio de fun da ção da
im por tan te em pre sa do Pa ra ná.

Mu i to obri ga do !

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez a si tu a ção de meu Esta do, o Ser gi pe, me mo ti va 
a usar a pa la vra nes ta Casa Le gis la ti va. Ontem fa lei
so bre a Su de ne, hoje, ve nho de nun ci ar ou tra gra ve
si tu a ção. 

A edu ca ção é sem pre um tema pal pi tan te... A
va lo ri za ção do edu ca dor, ao con trá rio do que de ve -
ria, nem sem pre é pri o ri da de de al guns go ver nos
mío pes que não en xer gam o ób vio : pela edu ca ção
é que vai se cons tru ir um país mais jus to e com me -
nos de si gual da des. Pois bem, o Go ver no ser gi pa no
esta mío pe, mais ain da, esta qua se cego. No dia de
on tem, Srªs e Srs. Se na do res, uma gre ve na rede de 
en si no es ta du al pa ra li sou mais de 95% das es co las, 
se gun do os da dos pres ta dos pelo Sin di ca to da Ca -
te go ria. E qual a ra zão des ta gre ve ? O mo ti vo são
04 anos de des gas tan tes ne go ci a ções que re dun da -
ram em qua se nada! 

O Go ver no Alba no Fran co vem, des de 1997,
pro me ten do im plan tar o Pla no de Car re i ra e Re mu -
ne ra ção do Ma gis té rio do Esta do de Ser gi pe e, após 
todo este tem po o que ocor re... Os pro fes so res são
sur pre en di dos com uma pro pos ta re me ti da a
Assem bléia Le gis la ti va que não res pe i ta os acor dos
dis cu ti dos e, ain da mais, não in clui a ta be la sa la ri -
al... E por quê ? Se gun do o Go ver no, fal ta de re cur -
sos... Onde está o ar re ca da ção adi an ta da do ICMS
de 17% , um dos mais ca ros do Bra sil, eu per gun -
to!!! Cer ta men te deve ter sido em pre ga do em al gu -
ma obra ele i to re i ra, que be ne fi cie o sta tus quo em
2002!!! Afi nal, boas con di ções de tra ba lho e sa lá rio

dig no são logo ab sor vi dos... Um es tra da, uma pon te 
se rão sem pre tes te mu nhas de um go ver no!!!

Mas não é só em re la ção ao Pla no de Car re i ra
que o ma gis té rio es ta du al foi des res pe i ta do... Aliás,
não só essa ca te go ria foi des res pe i ta da... O Go ver -
no ser gi pa no achou por bem tam bém tra ir a Car ta
Mag na, nos sa Cons ti tu i ção, e re sol veu pa gar a clas -
se ten do como base o sa lá rio mí ni mo de 151 re a is,
aba i xo do sa lá rio mí ni mo na ci o nal que é de 180 re a -
is...Além dis so se gue a uti li zar-se do ul tra jan te va lor
base de 114 re a is para o cál cu lo das já pou cas van -
ta gens a que a ca te go ria tem di re i to !

Como fi nal trá gi co des te fes ta de hor ro res, já
te men do o mo vi men to gre vis ta, foi tam bém sus pen -
sa a con tri bu i ção sin di cal au to ri za da pe los pro fes so -
res em seus con tra che ques ! Ora, so men te um go -
ver no to ta li tá rio pode acre di tar que a não li ber da de
de or ga ni za ção sin di cal tra rá al gum be ne fí cio so ci al. 
Mu i to lu ta mos para re con quis tar o di re i to de ter voz
ati va e essa ati tu de só faz pi o rar as pos si bi li da des
de ne go ci a ção en tre os pro fes so res e o Po der Exe -
cu ti vo Esta du al.

Enquan to o Go ver no ser gi pa no fe cha-se em
um ca su lo so li tá rio, a so ci e da de per de qua li da de de
en si no, nos sas cri an ças per dem a pos si bi li da de de
apren der e o pro ces so de en si no per de o seu rit mo
de evo lu ção. Ou seja, PERDE a po pu la ção! Per -
de-se aula hoje e, por tan to, de i xa-se de apren der a
ser ci da dão, a ter fu tu ro, e a como cons tru ir um
ama nhã me lhor.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na -
do res, se pu des se eu da qui gri tar ape nas uma li ção, 
di ria que para que meu Ser gi pe seja um lu gar me -
lhor para se vi ver de ve mos in ves tir na edu ca ção
hoje, para co lher uma so ci e da de mais dig na ama -
nhã... E dig ni da de sim, se apren de na es co la, com
pro fes so res re co nhe ci dos pela hon ro sa op ção que
fi ze ram, com uma es co la pú bli ca va lo ro sa e, para
que isso seja mais do que ilu são, pre ci sa mos va lo ri -
zar o ma gis té rio com sa lá ri os dig nos, boas con di -
ções de tra ba lho e res pe i to.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai 
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te
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ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 44, de 2000, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor
Na bor Jú ni or, que al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti vos
man da tos para con cor rên cia a car gos ele ti vos de Pre -
si den te da Re pú bli ca, Go ver na do res de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 148, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 37, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Mo re i ra Men des, que dis põe so bre a re gu -
la ri za ção da si tu a ção dos in te gran tes da car re i ra
po li ci al mi li tar do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 242, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da ni a, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

– 3 –

PARECER Nº 371, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 259, de 2001
art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 371,
de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
so bre a Men sa gem nº 116, de 2001 (nº 347/2001, na
ori gem), de 19 de abril úl ti mo, pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es -
co lha do nome do Dou tor José Sim pli ci a no Fon tes de

Fa ria Fer nan des, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re -
ser va da a ad vo ga do e de cor ren te da apo sen ta do ria
do Mi nis tro Val dir Rig het to.

– 4 –

PARECER Nº 372, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 260, de 2001
art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 372,
de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, so bre a
Men sa gem nº 118, de 2001 (nº 349/2001, na ori gem),
de 19 de abril úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do
nome da Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe duz zi ,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car -
go de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a ad vo ga -
do e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Ursu li -
no San tos Fi lho.

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 10 do Ato da Mesa nº 1, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 2,
de 2001, do Se na dor Ro ber to Re quião, so li ci tan do,
em face das in for ma ções do Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do do Pa ra ná, que se pro ce da a iden ti fi ca ção do
be ne fi ciá rio do che que da Pre fe i tu ra de Ma rin ga-PR,
de po si ta do no Ban co do Bra sil, agên cia 2636, no mi -
na ti vo ao ex tin to IPC, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 98, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 10 do Ato da Mesa nº 1, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
51, de 2001, do Se na dor José Edu ar do Du tra e da
Se na do ra He lo í sa He le na, so li ci tan do que o Mi nis tro 
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da Fa zen da de ter mi ne ao Ban co Cen tral do Bra sil, o 
en vio ao Se na do Fe de ral toda a mo vi men ta ção ban -
cá ria de ta lha da re la ti va ao pe río do de ja ne i ro de
1995 a ju lho de 2000, das se guin tes pes so as:
ex-Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra e de sua es po sa Lí di -
ce Co e lho da Cu nha Cal das Pe re i ra; Fer nan do Jor -
ge Cal das Pe re i ra, só cio da Mar ke ting, Estra té gia e
Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal Ltda; Mar cos Jor ge Cal -
das Pe re i ra e Ruy Jor ge Cal das Pe re i ra, am bos só -
ci os do Escri tó rio Cal das Pe re i ra Advo ga dos e Con -
sul to res Asso ci a dos; Ivan Car los Ma cha do de Ara -
gão, Pre si den te da Meta Par ti ci pa ções; Cláu dio
Albu quer que Ha i da mus e Edu ar do São Cle men te,
am bos só ci os da Meta Par ti ci pa ções; Cláu dio de
Ara ú jo Fa ria, ex-Che fe de Ga bi ne te da Se cre ta -
ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca e só cio da LC 
Fa ria Con sul to ria; Edson So a res Fer re i ra, só cio da
DTC – Di rect To Com pany S/A; José Ca e ta no de Fi -
gue i re do, só cio da Me ta cor Admi nis tra ção e Cor re -
ta gem de Se gu ros; Hé lio Ro sas, ex-De pu ta do Fe de -
ral; Jair Bi la chi, ex-Pre si den te da PREVI; Ma no el
Pin to, Pre si den te da Ali an ça do Bra sil; Ma ria De lith
Cal das Ba la ban, Di re to ra do SEBRAE; José Ma ria
Mon te i ro, ex-Pre si den te da COSESP; Jú lio Ce sar
Fi gue i re do e Sér gio Cas tro, am bos Di re to res da
COSESP; Pe dro Pe re i ra de Fre i tas e Vi cen te de Pa -
u la Alves da Cu nha, Pre si den te e Di re tor Téc ni co da 
SASSE Cia. Na ci o nal de Se gu ros Ge ra is; e Nel son
Luiz de Andra de Cor re ia, pro pri e tá rio da ECAL. 

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Bel lo Par ga).

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 73, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 10 do Ato da Mesa nº 1, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
73, de 2001, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do
que o Mi nis tro da Fa zen da de ter mi ne ao Ban co
Cen tral do Bra sil o en vio ao Se na do Fe de ral da re la -
ção de to dos os de pó si tos, de qua is quer es pé ci es,
ori un dos dos re cur sos do Tri bu nal Re gi o nal do Tra -
ba lho de São Pa u lo, no pe río do de ja ne i ro de 1995 a 
ju lho de 2000, cons tan tes do ras tre a men to já re a li -
za do por aque la Au tar quia nas con tas das se guin tes 
pes so as: ex-Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re -

pú bli ca, Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra e de sua es -
po sa Lí di ce Co e lho da Cu nha Cal das Pe re i ra; Fer -
nan do Jor ge Cal das Pe re i ra, só cio da Mar ke ting,
Estra té gia e Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal Ltda; Mar cos 
Jor ge Cal das Pe re i ra e Ruy Jor ge Cal das Pe re i ra,
am bos só ci os do Escri tó rio Cal das Pe re i ra Advo ga -
dos e Con sul to res Asso ci a dos; Ivan Car los Ma cha -
do Ara gão, Pre si den te da Meta Par ti ci pa ções; Cláu -
dio Albu quer que Ha i da mus e Edu ar do São Cle men -
te, am bos só ci os da Meta Par ti ci pa ções; Cláu dio de
Ara ú jo Fa ria, ex-Che fe de Ga bi ne te da Se cre ta -
ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca e só cio da LC 
Fa ria Con sul to ria; Edson So a res Fer re i ra, só cio da
DTC – Di rect To Com pany S/A; José Ca e ta no de Fi -
gue i re do, só cio da Me ta cor Admi nis tra ção e Cor re -
ta gem de Se gu ros; Hé lio Ro sas, ex-De pu ta do Fe de -
ral; Jair Bi la chi, ex-Pre si den te da PREVI; Ma no el
Pin to, Pre si den te da Ali an ça do Bra sil; Ma ria De lith
Ba la ban, Di re to ra do SEBRAE; José Ma ria Mon te i ro, 
ex-Pre si den te da COSESP; Jú lio Ce sar Fi gue i re do e 
Sér gio Cas tro, am bos Di re to res da COSESP; Pe dro
Pe re i ra de Fre i tas e Vi cen te de Pa u la Alves da Cu -
nha, Pre si den te e Di re tor Téc ni co da SASSE Cia
Na ci o nal de Se gu ros Ge ra is; e Nel son Luiz de
Andra de Co réia, pro pri e tá rio da ECAL. 

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 74, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 10 do Ato da Mesa nº 1, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
74, de 2001, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do,
que o Mi nis tro da Fa zen da atra vés da Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de al, pres te as se guin tes in for ma ções:
se, na au di to ria fis cal re a li za da em re la ção ao Se -
nhor Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra e sua es po sa Lí -
di ce Co e lho da Cu nha Cal das Pe re i ra, por so li ci ta -
ção do Mi nis té rio Pú bli co de Go iás ou na au di to ria
re a li za da a pe di do do Mi nis té rio Pú bli co no Dis tri to
Fe de ral, em 2000, foi en con tra da qual quer evi dên cia 
de so ne ga ção fis cal, en ri que ci men to ilí ci to ou exis -
tên cia de pa tri mô nio in com pa tí vel com os ren di men -
tos de cla ra dos pe las re fe ri das pes so as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).
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– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 238, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 238, de 2000 (nº 465/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do de Co o pe ra ção Edu ca ci o nal en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca da Bo lí via, ce le bra do em La Paz, em
26 de ju lho de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 153, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 157, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 157, de 2000 (nº 369/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Dom Ave lar Bran dão Vi le la para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.053, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Djal ma Bes -
sa, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 164, de 2000 (nº 91/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a con ces são da Rá dio Ju a ze i ro Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ju a ze i ro, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.055, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Djal ma Bes sa, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001 (nº 544/2000, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga 
con ces são à Fun da ção Pa dre Kol be de Rá dio e Te -
le vi são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do do Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 381, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 34 
mi nu tos.)









Le ia-se:
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199, de 1999 (nº 501/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Porta Voz de Cia 
norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Cianorte, Estado do Paraná. 305 
 
 Registro da implantação do Projeto de Não-Violência, uma 
iniciativa de empresários de Curitiba, liderados pelo Sr. Roberto 
Demeterco. 380 
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de fundação da 
empresa Leão Júnior, que se notabilizou por produzir o “Mate Leão”. 519 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Registro do falecimento do ex-Senador mato-grossense 
Vicente Emílio Vuolo. 376 
 
 Projeto de Resolução nº 21, de 2001, que cria Secretaria 
Especial de Informática do Senador Federal – SEI, e dá outras 
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providências. 462 
 
 Parecer nº 391, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2000.  469 
 
 Parecer nº 392, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2000.  470 
 
 Parecer nº 393, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2000.   470 
 
 Parecer nº 394, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2000.  471 
 
 Indignação pela censura à discussão da quebra de ética no 
Senado Federal, no episódio do painel eletrônico, ocorrida na 
convenção nacional do PSDB. 505 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  112 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. 119 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Apresentação, hoje, de projeto de lei que propõe o expurgo 
da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP dos financiamentos rurais 
a partir da vigência ou da assinatura dos contratos originais. 010 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2001, que acrescenta § 
7º ao art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe 
sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro - Oeste, de que 
trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras 
providências. 084 
 
 Sugestão de instalação de comissão parlamentar de 
inquérito destinada a apurar as causas da crise energética brasileira. 188 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que 
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo 
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de Desenvolvimento do Nordeste. 193 
 
 Parecer nº 373, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2000.   200 
 
 Parecer nº 374, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2000.   201 
 
 Parecer nº 375, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2000.   202 
 
 Parecer nº 376, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2000.  203 
 
 Apelo pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 12, de 2001, de autoria de S.Ex. ª, que dispõe sobre 
os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. 456 
 
 Solidariedade à greve dos professores da rede estadual de 
Sergipe. 496 
 
 Respostas ao Senador Sebastião Rocha no que tange às 
opiniões do governador de Alagoas ou qualquer membro do 
possible. 512 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares).  102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  110 
 
 Considerações às reportagens publicadas recentemente 
sobre o desmatamento na Amazônia brasileira e a necessidade de 
uma política governamental para a região. 179 
 
 Solidariedade ao caboclo da Amazônia, responsável pelo 
extrativismo da castanha na região. 371 
 
 Requerimento nº 259, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para a Mensagem nº 116, 
de 2001, que submete à apreciação do Senado Federal, o nome do 
Doutor José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado. 466 
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 Requerimento nº 260, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício para imediata apreciação da Mensagem nº 118, de 2001, 
que submete à apreciação do Senado Federal, o nome da Doutora 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado. 466 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  105 
 
 Alerta sobre a responsabilidade de gestão do Lixo, um dos 
maiores problemas ambientais. 233 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Reflexões sobre as causas da crise no setor elétrico. 268 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Leitura de moção encaminhada à S. Ex.ª pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Concórdia-SC, que manifesta 
preocupação com o surto de febre aftosa na Argentina, no Uruguai e 
no Rio Grande do Sul. 019 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  115 
 
 Considerações sobre a observância do Código de Trânsito 
Brasileiro. 218 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Parecer nº 365, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1999.   120 
 
 Parecer nº 366, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000.   121 
 
 Parecer nº 367, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
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redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2000. 122 
 
 Parecer nº 368, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2000.   122 
 
 Parecer nº 369, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000. 123 
 
 Parecer nº 370, de 2001 – Comissão Constituição e Justiça, 
que dá redação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, 
de 2000.  124 
 
 Parecer nº 377, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado.  204 
 
 Parecer nº 378, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado.  204 
 
 Parecer nº 379, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado.  204 
 
 Parecer nº 380, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 11, 14, 86 e 98, de 2001, respectivamente, de 
autoria dos Senadores Carlos Wilson, Roberto Requião, Waldeck 
Ornelas e Romero Jucá, solicitando informações a Ministros de 
Estado.  205 
 
 Considerações sobre as proposições que tramitam no 
Congresso Nacional, visando estimular a adoção de tecnologias 
alternativas à energia elétrica. 264 
 
 Parecer nº 395, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2001.   472 
 
 Parecer  nº   406,   de 2001,   da   Comissão   Diretora, sobre  
o  
Requerimento nº 87, de 2001.          491 
 
 Parecer  nº   407,   de 2001,   da   Comissão   Diretora, sobre  
o  
Requerimento nº 149, de 2001. 492 
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 Parecer nº 408, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 101, de 2000. 512 
 
 Parecer nº 409, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2000. 513 
 
 Elogios à governadora do Estado do Maranhão, Roseana 
Sarney, pela implantação da Campanha de Combate à Febre Aftosa, 
que se propõe a erradicar a doença no Estado até o ano de 2003. 515 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Leitura de matéria do jornalista Jorge Gouveia, publicada no 
Jornal do Tocantins, sobre expedição liderada pelo Ibama para 
estudo da região do Jalapão. 230 
 
 Análise dos dados preliminares do Censo 2000, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sobre o crescimento da 
cidade de Palmas, capital do Tocantins. 386 
 
 Esforço publicitário do Estado do Tocantins no sentido de 
despertar a consciência nacional quanto ao significado da Amazônia, 
bem como de alguns projetos que visam o desenvolvimento da 
região e do País, como a construção da Ferrovia Norte-Sul e a 
Hidrovia Araguaia-Tocantins. 517 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Congratulações ao Senador Roberto Saturnino pelo 
Relatório apresentado ontem ao Conselho de Ética, sobre a violação 
do painel eletrônico do Senado. 208 
 
 Repúdio à ação da PM na Bahia, ontem, em represália à 
manifestação estudantil em favor da cassação do mandato do 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 208 
 
 Defesa do comparecimento do Sr. Pedro Malan e da Sr. ª 
Tereza Grossi às Comissões de Assuntos Econômicos e de 
Fiscalização e Controle, a fim de que esclareçam as denúncias 
publicadas pela revista Veja desta semana, sobre a venda de 
informações secretas do Banco Central por parte do ex-Presidente 
daquela autarquia, Sr. Francisco Lopes. 366 
 
 
EMILIA FERNANDES 
 
 Parecer nº 341, de 2001, das Comissões de Serviços de 
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Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, 
de autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe sobre a 
instalação de telefones especiais para surdos e dá outras 
providências. 036 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 093 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares).  102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  107 
 
 Registro da audiência do Governador Olívio Dutra com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ministros da área 
econômica, para tratar da questão da comercialização da carne 
bovina do Rio Grande do Sul. 205 
 
 Elogio aos programas sociais desenvolvidos naquele 
Estado.  205 
 
 Parecer nº 403, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2001 (nº 550/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Farroupilha – Ascofar a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul. 488 
 
 
ERNANDES AMORIM 
 
 Parecer nº 336, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o Diversos nº 19, de 
1998 (nº 467/98, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 444, de 1998, bem como dos 
respectivos relatório e voto que a acompanham, referente à auditoria 
realizada no Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM/AM – 8º Distrito, no período de 29 de julho a 2 de agosto de 
1996 (TC225.268/96-5). 023 
 
 
FERNANDO BEZERRA 
 
 Relato das ações de S. Ex. ª frente ao Ministério da 
Integração Nacional. 002 
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 Repúdio à campanha de difamação contra S. Ex.ª, 
deflagrada pelos seus adversários políticos. 002 
 
 Anúncio de sua desfiliação do PMDB e ingresso no PTB. 002 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 343, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2001, 
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que altera o art. 3º da Lei nº 
4.069-A, de 12 de junho de 1962, a fim de imprimir nova 
denominação à Universidade do Amazonas. 044 
 
 Parecer nº 355, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2001 (nº 510/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Oliveira, Estado de Minas Gerais. 061 
 
 Congratulações ao jornalista Márcio Moreira Alves pela 
publicação do livro “Sábados Azuis”. 182 
 
 Requerimento nº 254, de 2001, solicitando voto de aplauso 
ao jornalista e ex-Deputado Federal Márcio Moreira Alves, pela 
edição de seu livro “Sábados Azuis – 75 Histórias de um Brasil que 
dá certo”. 228 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Parecer nº 339, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 104, de 2001 (nº 275/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Fernando de 
Magalhães Furlan, para exercer o cargo de Procurador-Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 033 
 
 Parecer nº 346, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 34, de 2000 (nº 758/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
30, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre auditoria realizada no Hospital Geral de Caxias do Sul – RS, 
que teve por objetivo verificar a regularidade dos atos atinentes à 
construção do mencionado hospital, mediante a locação de recursos 
do Ministério da Saúde(TC-625.231/96-1). 048 
 
 Parecer nº 350, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2000 (nº 2.981/2000, na origem), 
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do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 249, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o 
fundamentam, sobre auditoria realizada na Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais –CPRM, para verificar a conformidade legal 
dos atos relativos à área de licitações e contratos, e avaliar a 
atuação do setor de auditoria interna daquela Entidade, no período 
de janeiro a novembro de 1997 (TC-001.026/98-4). 052 
 
 Parecer nº 339, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 104, de 2001 (nº 275/2001, na 
Casa de origem), do Presidente da República, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Fernando de 
Magalhães Furlan, para exercer o cargo de Procurador-Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 473 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 338, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1998 (nº 467/98, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
Decisão nº 444, de 1998, bem como dos respectivos relatório e voto 
que a acompanham, referente a auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM/AM – 8º Distrito, no período 
de 29 de julho a 2 de agosto de 1996 (TC225.268/96-5). 029 
 
 Parecer nº 349, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 79, de 2000 (nº 2.324/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
340, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na área de pesquisa e desenvolvimento de 
projetos da Universidade Federal de Santa Catarina (TC-014.752/99-
9).  051 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  113 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Questionamento sobre a falta de registro contábil dos 
passes dos atletas. 222 
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GERALDO MELO 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 097 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 090 
 
 Parecer nº 405, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 (nº 597, de 2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural Teresense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo. 490 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Parecer nº 359, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 49, de 2001 (nº 400/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Convênio de Subscrição de Ações da Corporação 
Andina de Fomento – CAF, firmado com o Banco Central do Brasil. 069 
 
 Parecer nº 362, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 51, de 2001 (nº 729/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção entre a República Federativa do Brasil 
e a República Portuguesa destinada a Evitar a Dupla Tributação e a 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, celebrada em Brasília, em 16 de maio de 2000. 074 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Requerimento nº 249, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 18 de outubro de 2001, seja destinada 
a homenagear o Dia do Aviador. 001 
 
 Parecer nº 342, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 284, de 1999, de 
autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe sobre a instalação 
de telefones especiais para surdos e dá outras providências. 037 
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HELOÍSA HELENA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 093 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  115 
 
 Requerimento nº 255, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 622 e 628, de 1999, por 
versarem sobre a mesma matéria. 266 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Parecer nº 360, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 50, de 2001 (nº 730/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 
celebrado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000. 072 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Parecer nº 361, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 48, de 2001(nº 443/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru, em Lima, em 21 de julho de 1999. 073 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral. 110 
 
 Considerações sobre a crise de energia elétrica no País. 377 
 
 Apelo ao Governo para que dispense um tratamento 
adequado ao setor agrícola nacional. 377 
 
  
JADER BARBALHO 
 
 Satisfação com o retorno do Senador Fernando Bezerra ao 
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Senado Federal. 010 
 
 Cumprimentos à atuação de S. Ex.ª como Ministro da 
Integração Nacional  010 
 
 Esclarecimentos ao Senador Jefferson Péres sobre a 
tramitação da matéria, informando que a Mesa aguarda a remessa 
de documentos pelo Executivo para continuidade da apreciação. 462 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Parecer nº 363, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 573, de 1999, de 
autoria do Senador José Jorge, que altera dispositivos da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional 
de Energia Elétrica–ANEEL, disciplina o regime de concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 076 
 
 Ausência de uma política do Governo Federal para a 
Amazônia, a propósito do crescimento dos índices de desmatamento 
daquela região. 376 
 
 Questionamento à Mesa sobre denúncia veiculada pela 
imprensa referente à utilização do adiamento da apreciação pelo 
Plenário de projeto de em préstimo junto ao Bird, no valor de 
US$757 milhões, aprovado pela CAE, como forma de retaliação ao 
Presidente do Banco Central. 461 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Parecer nº 356, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 132, de 2000(nº 392/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999. 061 
 
 Complexidade da questão do ensino e educação dos jovens. 129 
 
 Louvor as iniciativas de várias entidades que se ocupam da 
ajuda às famílias no campo educacional, destacando os 
empreendimentos da “Escola de Pais”. 129 
 
 Crise do setor elétrico no País. 231 
 
 Alerta para o crescimento desordenado das cidades de 
médio porte, localizadas no interior do País. 231 
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 Considerações sobre o transporte urbano, coletivo e 
particular. 231 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2001, que autoriza, 
nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, o 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, situados nas terras indígenas localizadas na Região de 
Ponte de Pedra, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 087 
 
 Parecer nº 381, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2001 (nº 544/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. 255 
 
 Parecer nº 382, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2001 (nº 594/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Atibaia, Estado de São Paulo. 257 
 
 Voto de pesar pelo falecimento, no último domingo, do ex-
Senador Emílio Vicente Vuolo. 456 
 
 Requerimento nº 258, de 2001, de 22 do corrente, 
solicitando inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
ex-Senador Vicente Emílio Vuolo. 460 
 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Parecer nº 383, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 92, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que 
seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
US$757.580.000,00 (setecentos e cinqüenta e sete milhões, 
quinhentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, na modalidade de Empréstimo 
Programático de Ajuste do Setor Público – PSAL, visando a 
fortalecer o balanço de pagamentos, ampliar o volume de reservas 
disponíveis e garantir a solvência fiscal no médio e longo prazos 
(Projeto de Resolução nº 20, de 2001). 258 
 



 

 

15 

JOSÉ ALENCAR 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 095 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Parecer nº 358, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 56, de 2001(nº 518/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo, por troca de Notas, para Abolição Recíproca da 
Exigência de Visto de Entrada entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, 
celebrado em Budapeste, em 9 de novembro de 1999. 068 
 
 Parecer nº 399, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2000 (nº 549/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Poço das Trincheiras a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poço das 
Trincheiras, Estado de Alagoas. 480 
 
 Parecer nº 404, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2001 (nº 554/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Pititinga a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do 
Norte.  490 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Repúdio à ação da Polícia Militar de Salvador, ao reprimir 
estudantes e trabalhadores que participavam, hoje, de manifestação 
em favor da cassação dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e 
José Roberto Arruda. 021 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  106 
 
 Expectativas de esclarecimentos sobre o caso do vazamento 
de informações privilegiadas do Banco Central, conforme denúncia 
da revista Veja, ressaltando a atuação indevida do Senado, por 
ocasião da CPI do Sistema Financeiro, e na indicação da Sr. ª 
Tereza Grossi para uma diretoria naquele banco. 492 
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 Críticas ao discurso do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, proferido na convenção nacional do PSDB, realizada no 
último final de semana. 492 
 
 Apoio à greve dos professores da rede estadual de ensino 
de Sergipe, pela adoção do plano de carreira da categoria. 492 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 092 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  114 
 
 Parecer nº 372, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 118, de 2001 (nº 
349/2001, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal 
o nome da Doutora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em 
vaga reservada a advogado e de corrente da aposentadoria do 
Ministro Ursulino Santos Filho. 177 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 345, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 8, de 2000 (nº 7/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 5, 
de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
inspeção realizada na empresa Telecomunicações de Mato Grosso 
S.A. – Telemat (TC nº 425.057/96-8). 048 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  111 
 
  
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Elogios ao Governo Federal pelo programa Venda em 



 

 

17 

Balcão, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que 
possibilita aos compradores de pequeno porte o acesso aos 
estoques oficiais de grãos. 229 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2001, que altera a Lei nº 
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento 
genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 
produtos farmacêuticos. 267 
 
 Parecer nº 386, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999, de autoria da Senadora 
Emilia Fernandes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 298 
 
 Parecer nº 390, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 655, de 1999, de autoria do 
Senador Luiz Pontes, que acrescenta o art. 456-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprova da pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as relações de emprego 
beneficiadas por incentivos e dá outras providências. 352 
 
 Requerimento nº 257, de 2001, solicitando a criação de 
Comissão Temporária, com duração de cento e oitenta dias, 
composta de onze membros e igual número de suplentes, destinada 
a acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo referentes ao 
aumento da oferta e à redução da demanda de energia elétrica no 
País, em especial no que diz respeito aos trabalhos da Câmara de 
Gestão da Crise de Energia e à execução dos Programas 
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica e 
Estratégico Emergencial de Energia Elétrica. 445 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  105 
 
 Importância do Programa Nacional de Eletrificação Rural – 
Luz no Campo.  518 
 
 Sugestão às autoridades governamentais para que seja 
implementada uma política de crescimento e desenvolvimento 
industrial para o País. 518 
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LUIZ PONTES 
 
 Parecer nº 357, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 63, de 1989 (nº 5.993/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a construção de 
logradouros e edifícios de uso público e de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência, nos termos do § 2º do artigo 227e do artigo 244, da 
Constituição Federal. 064 
 
 Parecer nº 389, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Emenda nº 2-Plen., apresentada ao Projeto de Lei do 
Senado nº 75, de 2000, de autoria do Senador Arlindo Porto, que 
altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas 
reguladoras do trabalho rural e dá outras providências. 351 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Parecer nº 352, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2000 (nº 487/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação José de Paiva Netto para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Santo Antônio do 
Descoberto, Estado de Goiás. 057 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Parecer nº 340, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2000 (nº 1.455/99, na 
Casa de origem), que revoga o artigo 376 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT para permitir a realização de horas-extras por 
mulheres. 034 
 
 Parecer nº 371, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 116, de 2001 (nº 
347/2001, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal 
o nome do Doutor José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro 
Togado, em vaga reservada a advogado e decorrente da 
aposentadoria do Ministro Valdir Righetto. 176 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de 2001, que 
altera o art. 225 da Constituição Federal para determinar a 
instituição de seguro de responsabilidade civil, nas atividades lesivas 
ao meio ambiente. 359 
 
 Recomendações ao Presidente da República no sentido de 
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que seja retirada a medida provisória que extinguiu a Sudene e 
Sudam, conforme análise do relatório da CPI do Finor. 365 
 
 Grave situação da educação no Estado de Sergipe, em 
virtude da greve dos professores da rede estadual, gerada pela 
incompetência do Governo Albano Franco na implementação do 
plano de carreira da categoria. 521 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  112 
 
 Preocupação com o crescente desmatamento da floresta 
amazônica, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE. 224 
 
 Defesa de política ambiental destinada ao aproveitamento 
econômico da região amazônica, bem como do fortalecimento do 
Ministério do Meio Ambiente. 224 
 
 Defesa do projeto de lei de sua autoria, que cria o fundo 
constituído por 2% de recursos do Fundo de Participação dos 
Estados, para distribuição aos Estados extrativistas e que tenham 
reserva indígena na Amazônia. 372 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Reivindicação de política agrícola destinada a promover o 
desenvolvimento econômico do Estado de Roraima. 186 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Reflexão acerca da proposta de integração econômica 
continental, a ser materializada na Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. 234 
 
 Satisfação com o êxito das negociações dos mutuários do 
Programa de Ação Imediata da Habitação – PAIH, com a Caixa 
Econômica Federal, que implicou no perdão do saldo devedor em 
128 mil contratos. 382 
 
 Convite aos senhores senadores para participarem da 
audiência pública, a realizar-se amanhã na Comissão de Assuntos 
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Sociais, sobre o projeto de lei que institui o Estatuto da Cidade. 382 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Parecer nº 347, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 35, de 2000 (nº 165/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o Relatório Anual das 
Atividades do TCU, referente ao 4º Trimestre de 1999. 049 
 
 Parecer nº 348, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 78, de 2000 (nº 2.320/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 71, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre Tomada de Contas Especial instaurada em nome de gestores 
do Centro Social Dr. Pio Guerra – Vicência-PE em face do desvio de 
recursos financeiros recebidos do extinto Ministério da Ação Social 
(TC-524.007/95-0). 050 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. 118 
 
 Aplausos às iniciativas da “rede de solidariedade” por todo o 
Brasil, levada a cabo por diversas entidades da sociedade civil. 126 
 
 Defesa do zoneamento sócio-ecológico como alternativa à 
proposta contida na medida provisória que propõe modificações no 
Código Florestal Brasileiro. 220 
 
 Considerações sobre as dificuldades dos produtores de café 
de Rondônia diante do baixo preço do produto no mercado. 384 
 
  
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Requerimento nº 251, de 2001, solicitando que seja 
sobrestada a tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2001, 
de sua autoria, até as conclusões dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a atuação das 
Organizações Não-Governamentais. 193 
 
 Apelo do governador de Roraima, Neudo Campos, no 
sentido de a Petrobras promover a importação do combustível da 
Venezuela para abastecimento do Estado, tendo em vista a 
diferença nos preços dos combustíveis nos dois países. 450 
 
 Registro da participação de S. Ex. ª, a convite das 
Faculdades Integradas do Tapajós, em Santarém, em debate com 
universitários do Estado sobre a questão da redivisão territorial da 
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Amazônia, especialmente a questão do Tapajós. 450 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Refutação à notícia publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de hoje, sugerindo que o voto de S. Ex. ª no Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar teria sido aliciado para favorecer o 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 018 
 
  
NEY SUASSUNA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  109 
 
 Preocupação com a repercussão no crescimento econômico 
das medidas adotadas pelo Governo Federal para contenção dos 
gastos de energia elétrica. 453 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 094 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 090 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2001, que isenta da 
cobrança de IPI e do II os produtos capazes de proporcionar 
economia de energia elétrica, relacionados em Portaria da Câmara 
de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, de que trata a 
Medida Provisória nº 2.147, de 15 de maio de 2001, destinados a 
reaparelhar residências e empreendimentos industriais e comerciais, 
até que seja oficialmente declarada a superação da crise. 196 
 
 Análise das estatísticas referentes ao consumo de energia 
elétrica, que já prenunciavam a crise atual no setor, e evidenciam a 
falta de investimentos na geração e distribuição de energia elétrica. 261 
 
 Apresentação de projeto de lei que estabelece maior 
participação da sociedade nas decisões das agências reguladoras. 261 
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 Requerimento nº 256, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 
2000, que altera a redação da alínea a do inciso VI do artigo 29 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000, para estabelecer que nos municípios 
com até 10.000 habitantes o cargo de vereador será honorífico, sem 
direito a remuneração. 266 
 
 Comentários ao plano de racionamento de energia elétrica e 
as causas da crise. 447 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Parecer nº 364, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 573, de 1999, de 
autoria do Senador José Jorge, que altera dispositivos da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional 
de Energia Elétrica –ANEEL, disciplina o regime de concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 078 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Parecer nº 353, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2000 (nº 492/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. 058 
 
 Parecer nº 354, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2000 (nº 531/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Regional Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo. 059 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  109 
 
 Parecer nº 401, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2000 (nº 522/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação João Paulo II, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de 
São Paulo. 484 
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PEDRO SIMON 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 091 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  104 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Parecer nº 344, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, que denomina 
“Aeroporto Internacional de Viracopos – Governador Mário Covas” o 
Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo. 046 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 87, de 2001, que dispõe sobre 
as operações do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE e sobre a redução do imposto sobre a renda na 
Região abrangida pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 
ADENE. 085 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 089 
 
 Registro do lançamento pelo Governo Federal, amanhã, do 
Programa Geral de Racionamento de Energia Elétrica para os 
próximos dois anos. 185 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  113 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 094 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
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máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  108 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Parecer nº 337, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais, de Serviços de Infra-Estrutura e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1998 (nº 467/98, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
Decisão nº 444, de 1998, bem como dos respectivos relatório e voto 
que a acompanham, referente a auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM/AM – 8º Distrito, no período 
de 29 de julho a 2 de agosto de 1996 (TC225.268/96-5). 025 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares).  102 
 
 Requerimento nº 250, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2000, que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para 
dispor sobre o benefício de prestação continuada da pessoa 
portadora de deficiência física ou idosa. 178 
 
 Parecer nº 387, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999, de autoria da Senadora 
Emilia Fernandes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 300 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 
2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes 
da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia. 119 
 
 Importância da atuação do Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. 130 
 
 Elogios à atuação do Ministério do Meio Ambiente para 
aproveitamento da área atingida por queimadas no Estado de 
Roraima. 192 
 
 Transcurso da semana dedicada a homenagear os 
profissionais de enfermagem. 268 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2001, que dispõe sobre o 
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registro de Nomes de Domínio na Internet brasileira, que contenham 
sexo ou violência, e dá outras providências. 361 
 
 Comentários à crise de energia elétrica. 361 
 
 Considerações a respeito da reportagem publicada pela 
revista Veja, edição desta semana, sobre esquema de venda de 
informações privilegiadas no Banco Central, durante a gestão do Sr. 
Francisco Lopes; bem como, da farsa do denominado “Dossiê 
Cayman”. 361 
 
 Registro do encaminhamento de requerimento à Comissão 
de Assuntos Econômicos, solicitando o comparecimento do Sr. 
Pedro Malan e da Sr.ª Tereza Grossi, para que prestem 
esclarecimentos sobre as denúncias da revista Veja. 361 
 
 Repúdio às acusações da Oposição de que o Governo teria 
liberado recursos a parlamentares que assinaram o requerimento de 
criação da CPI da Corrupção. 496 
 
 Intenção do Governo de esclarecer as acusações da revista 
Veja sobre a venda de informações do Banco Central, durante a 
gestão de Francisco Lopes. 496 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 
(nº 368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.  199 
 
 Registro da inauguração do Monumento à Cultura 
Democrática, em homenagem ao ex-Governador André Franco 
Montoro, acontecido no último dia 11 do corrente, na Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 127 
 
 Parecer nº 397, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2000 (nº 486/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Auriflama, Estado 
de São Paulo. 476 
 
 Parecer nº 398, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 2000 (nº 524/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
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de Osasco, Estado de São Paulo. 478 
 
 Parecer nº 400, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2000 (nº 561/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Meios de Comunicação e Atividades Culturais e 
Comunitárias de Rancharia a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo. 482 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 098 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 
2000, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal (institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  108 
 
 Louvor à iniciativa do Ministério da Educação e do Conselho 
Nacional de Trânsito pela edição do manual “A Caminho da Escola – 
Uma aula de trânsito para crianças”, que será editada por iniciativa 
de S. Ex. ª para a prefeitura de Santana –AP. 236 
 
 Registro do falecimento do Sr. Osvaldo Colares, pioneiro do 
Estado do Amapá. 506 
 
 Necessidade de investigação sobre denúncias de fraude em 
licitação para exploração de óleo na costa do Amapá. 506 
 
 Comentários sobre a conquista brasileira na ONU, na 
questão da produção de medicamentos destinados ao combate à 
Aids.  506 
 
 Louvor à decisão do governo no sentido de abrir concurso 
para o preenchimento de vagas de docentes nas universidades 
públicas, solicitando que se atenda a carência da Universidade 
Federal do Amapá, e apoiando a concessão de programa de 
assistência médico-odontológica aos servidores da referida 
universidade. 506 
 
 Incompetência do governo na questão da crise do setor 
energético. 506 
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 Infelicidade da proposta do governador de Alagoas, em 
lançar o nome do governador do Amapá para a Presidência da 
República, pelo possible. 506 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Abertura da XLV Convenção Nacional da Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), em 
Fortaleza/CE. 232 
 
 
TASSO ROSADO 
 
 Parecer nº 351, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 29, de 2001(nº 9.313/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
1.090, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada em cumprimento à Decisão nº 440, de 
2000(Fiscobras 2000) na obra de construção do Anel Rodoviário de 
Fortaleza – CE (TC 008.460/2000-7). 055 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de 
tribunais e para a aposentadoria compulsória de servidor público em 
geral.  106 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 
(nº 368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.  199 
 
 Parecer nº 384, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2001 (nº 453/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo 
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 
Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Branco, Estado do 
Acre.  294 
 
 Parecer nº 385, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2001 (nº 457/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo 
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 
Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão 
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sonora em freqüência modulada na cidade de Sena Madureira, 
Estado do Acre. 296 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Parecer nº 402, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2001 (nº 494/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Brasília Super Rádio FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 486 
 
 
WALDECK ORNELLAS 
 
 Esclarecimentos acerca do episódio aludido pelo Senador 
José Eduardo Dutra. 022 
 
 Protesto contra a decisão do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar de apreciar, por meio de voto aberto, o relatório que 
propõe a cassação dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e José 
Roberto Arruda. 022 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 098 
 
 Parecer nº 396, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2000 (nº 451/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores e Produtores de Carinhanha a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carinhanha, 
Estado da Bahia. 474 
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	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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